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ПРАДМоВА

Далучэнне Беларусі да Расіі ў выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай 
у канцы ХVІІІ ст. фактычна спыніла развіццё старабеларускай літаратурнай 
мовы, якая ў неспрыяльных гістарычных умовах таго часу ўжо не магла 
выконваць ранейшыя функцыі. Адсутнасць друкаванай літаратуры на бе- 
ларускай мове ў першыя дзесяцігоддзі ХІХ ст., адміністрацыйнае ўвядзенне 
ва ўжытак рускай мовы як мовы дзяржаўнай у справаводстве, розных устано-
вах, у адукацыі пакінулі для беларускай мовы толькі адну сферу выкарыстан-
ня – вусна-гутарковае маўленне на ўзроўні побыту. І ўсё ж, нягледзячы на ан-
тыбеларускую палітыку царскага ўрада, накіраваную на поўную русіфікацыю 
краю, беларускі народ здолеў зберагчы свае традыцыі, багацейшы фальклор 
і адметную мову.

Станаўленне і развіццё новай (сучаснай) беларускай літаратурнай мовы 
адбывалася ў адрыве ад пісьмовых традыцый папярэдніх эпох, на аснове 
жывога фальклорна-дыялектнага маўлення, галоўнай сферай выкарыстан-
ня якога і стала мастацкая літаратура. І няхай сабе першапачаткова гэта была 
мова з тэматычна абмежаванай лексікай,  з  граматычнай  і арфаграфічнай 
разнастайнасцю ў афармленні, з дыялектызмамі і жарганізмамі, шматлікімі 
іншамоўнымі запазычаннямі, неадназначным стаўленнем да яе пісьменнікаў 
рознай  ідэалагічнай скіраванасці, – яна хоць  і паступова, але настойліва 
ўваходзіла ў паўсядзённае жыццё як адукаваных колаў тагачаснага грамад-
ства, так  і насельнікаў сялянскіх хацін, працаўнікоў рамесніцкіх майстэ-
рань, рабочага люду фабрык і заводаў. Яе забаранілі афіцыйна – і тады яна 
ўжывалася пад выглядам іншамоўнай літаратуры, развівалася нелегальна, але 
ніколі не спынялася, пераадольвала любыя цяжкасці, каб пазней заняць свой 
пачэсны пасад між роднаснымі славянскімі мовамі.

Няпростым быў  і  сам шлях да прызнання беларускай мовы як сама-
стойнай славянскай мовы. Якіх толькі назваў не прыдумвалі ёй, з якіх толькі 
каранёў не  выводзілі  яе  адметныя  рысы,  з  кім  толькі  не  раднілі! Аднак 
гісторыя ўсё расставіла на свае месцы, і зараз можна толькі паспачуваць тым, 
хто імкнуўся яе назаўсёды пахаваць.



Станаўленне і развіццё сучаснай беларускай літаратурнай мовы адбы-
валася ў складаных варунках ХІХ – пачатку ХХ ст. асаблівае месца ў гэтым пе-
рыядзе належыць ХІХ ст. – калі зараджалася цікавасць гісторыкаў, этнографаў 
і філолагаў да беларускага краю, калі пачыналася вывучэнне мовы, фалькло-
ру і этнаграфіі беларусцаў, тэарэтычна асэнсоўваліся асаблівасці мясцовай 
гаворкі. Гэты перыяд неадназначна ацэньваецца ў гісторыі беларусазнаўства, 
асобныя даследчыкі па-рознаму інтэрпрэтуюць гістарычныя факты, адстойва-
ючы дыферэнцыраваны падыход пры ацэнцы ўкладу некаторых пісьменнікаў 
і грамадскіх дзеячаў у працэс станаўлення, развіцця і практычнага замацаван-
ня графіка-арфаграфічных, лексічных, фанетычных і марфолага-сінтаксічных 
асаблівасцей беларускай мовы.

Падрыхтаваная супрацоўнікамі кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ 
манаграфія – спроба асэнсаваць асобныя моманты і палажэнні з гісторыі бела-
рускай мовы і мовазнаўства ХІХ ст., па магчымасці паглыбіць нашы ўяўленні 
аб адметных напрамках у працэсе станаўлення беларускай літаратурнай мовы, 
вызначыць ролю асобных філолагаў у развіцці лінгвістычнай думкі таго часу.
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Глава 1 
АСАБлІВАСЦІ СтАнАўлення  

БелАРУСКАй лІтАРАтУРнАй МоВы ў ХІХ ст.

Як вядома, фарміраванне новай беларускай літаратурнай мовы пры-
падае на сярэдзіну і другую палову ХІХ ст., калі намаганнямі этнографаў, 
фалькларыстаў, першых літаратараў сталі з’яўляцца зборнікі вуснай народ-
най творчасці беларусаў, беларускае слова хоць і нясмела, але пакрыху ста-
ла прарывацца на старонкі польска- і рускамоўных выданняў. Гэта быў час 
выпрацоўкі першых узораў мастацкай прозы, публіцыстыкі і паэзіі, выяў-
лення першых заканамернасцей і тэндэнцый у адлюстраванні на пісьме фа-
нетычных, лексічных і граматычных асаблівасцей беларускай мовы.

1.1. Пачатковы этаП фарміравання  
беларускай літаратурнай мовы  
на народна-гутарковай аснове

XVIII ст. – вельмі неадназначны перыяд у гісторыі беларускай літаратурнай 
мовы: мяжа паміж старабеларускай і новай беларускай літаратурнай мовай.

Моўная сітуацыя ў перыяд пераходу ад старой да новай літара турнай 
беларускай мовы. Старабеларуская літаратурна-пісьмовая мова, дасягнуўшы 
свайго росквіту ў XVI ст., падвяргаецца паланізацыі і выводзіцца з афіцыйнага 
ўжытку пастановай 1696 г. Залішне катэгарычныя выказванні гісторыкаў мовы 
адносна XVIII ст. як эпохі, якая «характарызуецца адсутнасцю пісьменнасці 
на беларускай мове» [2, с. 132], прывялі да таго, што гэта сцверджанне пачалі 
разумець літаральна як адсутнасць беларускай мовы ўвогуле. Аднак XVIII ст. 
не было перыядам абсалютнай «нематы» беларусаў. Даследчыкі гісторыі і 
культуры Беларусі пераканаўча паказалі, што, хоць з XVIII ст. дайшла да нас 
адносна невялікая колькасць беларускіх пісьмовых помнікаў, зямля наша 
не была інтэлектуальнай пустыняй. Тут выдаваліся і распаўсюджваліся кнігі 
на польскай, лацінскай, царкоўнаславянскай, французскай, нямецкай, яўрэйскай 
мовах. Акрамя таго, у рукапісных зборах захаваліся творы на ўкраінскай, 
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літоўскай, татарскай мовах. У апошняй чвэрці стагоддзя пашыраецца руская 
літаратура.

Дарэчы,  і ў самой Польшчы ў пачатку XVIII ст. у адукацыі  і навуцы, 
літаратуры і тэатры, дыпламатыі і публічных прамовах высокапастаўленых 
асоб пераважала лацінская мова [9, с. 211]. У эпоху «саксонскай дынастыі» 
(да 1763 г.) у модзе былі французская і нямецкая мовы.

Што да беларускай мовы, то яна з-за палітычных абставін сталася ад-
сунутай на задні план. Адукаваныя беларусы, вымушаныя афіцыйна кары-
стацца польскай мовай, ведалі беларускую і пры жаданні маглі пісаць на ёй.

Як жа прадстаўлена ў пісьмовых помніках XVIII ст. беларуская мова?
Па-першае, у шматканфесійнай Беларусі значную вагу мелі ўніяты, якія 

многія царкоўныя службы праводзілі на беларускай мове, мелі свае друкарні 
і бібліятэкі. Выдадзенае ў Супрасльскім манастыры ў 1722 г. «Собраніе при-
падковъ кратъкое и д~хвнымъ особомъ потребное» з’яў ляецца апошняй з вядо-
мых навуцы друкаваных кніг на старабеларускай мове. Аднак «у час барацьбы 
царызму супроць уніяцтва па загаду ўлад былі сабраны і спалены важней-
шыя ўніяцкія выданні» [6, с. 7]. А priori можна меркаваць, што мова гэтых кніг 
развівала старабеларускія пісьмовыя традыцыі.

Па-другое, абвяшчэнне польскай мовы ў якасці дзяржаўнай не магло 
ў адзін момант перавучыць усіх пісараў, і, нават калі яны перайшлі на поль-
скую графіку, мова іх яшчэ нейкі час захоўвала беларускія асаблівасці. Для 
прыкладу возьмем змешчаны ў XV томе «Гісторыка-юрыдычных матэрыялаў» 
рэестр расходаў г. Магілёва за 1706 г. (праз 10 гадоў пасля афіцыйнай заба-
роны!). Мясцовы пісар імкнецца пісаць па-польску, але даволі часта ўжывае 
беларусізмы: с. 12 – na moleben  (польск. msza),  с. 17 –  (kupili) barankow 
(польск. obaranek), с. 27 – kupili doru  (польск. dranica), с. 30 – na poias… 
dali (польск. pas) і г. д.1 Звернем увагу і на тую акалічнасць, што пісар, які 
працаваў у дзяржаўнай канцылярыі імеў справу з архіўнымі паперамі, про-
ста абавязаны быў ведаць старабеларускую мову.

Па-трэцяе, у неафіцыйным ужытку беларускую мову ніхто не забараняў. 
Мастацкія творы мясцовай тэматыкі, запісы вуснай народнай творчасці, пры-
ватная перапіска, дзённікі, асабістыя запісы – вось гіпатэтычная сфера яе вы-
карыстання.

Такім чынам, беларуская мова XVIII ст. як з’ява неадназначная патрабуе 
асабліва пільнай увагі пры навуковым асвятленні.

Агляд  пісьмовых  крыніц  пачатковага  этапу  новай  беларускай 
літаратурнай  мовы.  Пакінем  па-за  ўвагай  творы,  якія  рэпрэзентуюць 

1 А. П. Ігнаценка сцвярджае, што прыходна-расходныя кнігі г. Магілёва за 1706, 
1709, 1712, 1719 гг. напісаны «на белорусском языке… латинским шрифтом» (гл., 
напр., Можейко Н. А., Игнатенко А. П. Древнерусский язык. Мінск: Выш. шк., 1978. 
с. 93). Аднак такое меркаванне, на нашу думку, перабольшанне.
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старабеларускія традыцыі («Собраніе…», некаторыя актавыя матэрыялы): 
афіцыйная забарона ў справаводстве, выцясненне з адукацыйнай і рэлігійнай 
сферы беларускай мовы звялі на нішто выпрацаваныя папярэдняй эпохай 
графіка-арфаграфічныя,  граматычныя  пісьмовыя  нормы  і  стылістычныя 
прыёмы – тут трэба канстатаваць заняпад пісьмовых традыцый. Нязмен ным 
застаўся толькі асноўны лексічны фонд, граматычны лад і фанетычнае аблічча 
беларускай мовы. Пры гэтым моцна звужаецца сфера яе выкарыстання.

З  усталяваннем  эпохі  Асветніцтва  ў  Рэчы  Паспалітай  пашырыліся 
функцыі польскай мовы: яна выцясняе лаціну, становіцца паважанай на-
ват у самых вышэйшых колах грамадства, атрымлівае вялікія магчымасці 
для развіцця  і ўдасканалення [7, с. 225]. Класіцызм як галоўны мастацкі 
накірунак эпохі Асветніцтва спрыяў развіццю «высокіх» жанраў паэзіі (ода, 
вершаванае пасланне, паэма), дзе народная гаворка была б проста недарэч-
най. Менавіта гэтым і тлумачыцца парадокс, што з надыходам прагрэсіўнай 
эпохі Асветніцтва колькасць твораў на беларускай мове змян шаецца. Дарэ-
чы, самы ранні выпадак наўмыснай фіксацыі беларускай на роднай гаворкі 
адносіцца яшчэ да XVI cт.: у п'есе Каспара Пянткоўскага «Цімон Гардзілюд» 
[1, c. 471–474], пастаўленай на сцэне тэатра Віленскай акадэміі, эпізадычны 
герой гаворыць, што ён «szwieckoho molodziеc remiasla miasta Vilenskoho»; 
увогуле шаўцу там належыць усяго дзясятак рэплік на беларускай гавор-
цы.  У  макаранічных  тэкстах  «Интерлюдіи,  или  между  вброшенная  за-
бавная играліща»  (рукапіс QXIV 19 аддзела рукапісаў Расійскай  (былой 
Публічнай) бібліятэкі Санкт-Пецярбурга) беларуская мова прадстаўлена ў 
рэпліках літвіна. Больш значнымі па аб’ёме беларускімі тэкстамі з’яўляюцца 
рэплікі сялян Васіля і Селівона ў інтэрмедыі «Вакханалія» (Bacchanalia, 1725), 
маналогі «Прамова русіна»  (Concio Ruthena)  і «Прамова русіна на Нара-
джэнне Хрыста» (Alia Concio Ruthena Nativitate DM) са зборніка Цэнтраль-
нага дзяржаўнага архіва Літвы (ф. 1135, воп. № 2, адз.  зах. 89, с. 15–17, 
19–28), рэплікі Хведара і Апанаса з камедыі М. Цяцерскага «Доктар па пры-
мусу» («Doktor przymuszony») у зборніку Забельскай калегіі, які захоўваецца 
ў аддзеле рукапісаў Бібліятэкі Акадэміі навук Літвы імя Урублеўскіх (ф. 18, 
рук. 1). Найбольш яскравы моўны матэрыял змешчаны ў «Камедыі» Каятана 
Марашэўскага (Бібліятэка АН Літвы, ф. 18, рук. 1) і камедыях з рукапісу Сма-
ленскай семінарыі пад умоўнымі назвамі «Селянін на споведзі» і «Селянін 
у касцёле» (Санкт-Пецярбург, Рас. нац. бібліятэка, воп. ОСРК, QXVІІІ–168, 
с. 66–70б). Тут па-беларуску гавораць галоўныя героі: Дзёмка і яўрэй-карчмар 
у «Камедыі» Марашэўскага і Зміцер і Свірыд у камедыі «Селянін на споведзі», 
Церых – у камедыі «Селянін у касцёле».

Для так званага «нізкага» барока, якое пашыраецца ў Беларусі ў другой 
палове XVIІ – першай трэці XVIІІ ст., натуральным быў зварот да  фальклору. 
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Менавіта да гэтага стылю адносяцца запісаныя на пачатку XVIII ст. народ-
ныя вершы і песні,  інтымная лірыка («Зборнік польскіх і рускіх вершаў» 
з бібліятэкі Чартарыйскіх у Кракаве, № 2337), вершы і «звярыныя гратэскі» – 
своеасаблівыя байкі, якія вызначаюцца адсутнасцю маралі ў канцы – (зборнік 
«Silva  rerum» з фондаў Дзяржаўнага гістарычнага архіва Літвы, ф. 1135, 
воп. № 2, спр. 147).

Корпус беларускіх пісьмовых помнікаў XVIІІ  ст.  будзе  значна боль-
шым, калі да вышэйпералічаных рукапісаў дадаць шматлікія публікацыі 
тво раў, арыгіналы якіх згублены (гл.: публікацыі А. Брукнера, У. Ператца, 
А. Сычэўскай, А. Мальдзіса і інш.).

Дзве графічныя сістэмы помнікаў пачатковага этапу новай белару-
скай літаратурнай мовы. Пераважная большасць беларускамоўных твораў 
XVIІІ ст. запісана лацінскай графікай польскай мадыфікацыі. Чаму так ста-
лася, калі вядома, што пасля далучэння Беларусі да Расіі афіцыйнай мовай 
на нашых землях становіцца руская?

Справа ў тым, што польская мова не адразу сыходзіць з палітычнай арэ-
ны, паколькі «царское правительство, по соображениям общеполитического 
характера, должно было быть очень осторожным в своей объединительной 
политике и временно оставлять в неприкосновенности самоуправление обла-
стей, применение местного языка в суде и администрации» [8, с. 25]. Белару-
ская мова пачынае расцэньвацца як дыялект рускай, а польская без перашкод 
ужываецца аж да паўстання 1830–1831 гг. Толькі пасля разгрому паўстання 
Кастуся Каліноўскага палітыка русіфікацыі прымае агрэсіўную форму: на-
вучанне пераводзіцца на рускую мову, адкрываюцца рускія дру карні, пашы-
раецца праваслаўе.

У чым жа адметнасць выкарыстання лацінкі пры перадачы беларускай 
гаворкі? Папярэдне адзначым, што падзелы Рэчы Паспалітай не далі магчы-
масці завяршыцца ўпарадкаванню польскай графічнай сістэмы, і тым не менш 
у XVIII ст. там ужо выпрацаваліся агульныя спосабы перадачы мяк касці зыч-
ных з дапамогай розных значкоў і літараспалучэнняў, вызначыліся прынцы-
пы ўжывання літар i і y і г. д. [5, с. 357–370; 7, с. 230–232]. Беларускамоўныя 
тэксты лацінскай графікай пераймаюць польскія прыёмы перадачы глухіх 
шыпячых [ш] – sz, [ч] – cz, адрозненне цвёрдага і мяккага [л] – [л’] – l. Што 
да выкарыстання надрадковых значкоў (пры перадачы гукаў [ж] – ż, [дж] – 
dż або пры абазначэнні мяккасці зычнах на канцы слова і перад наступным 
зычным), то відавочна скрыптары не надавалі ім вялікага значэння і дазвалялі 
сабе няўважлівасць. Спалучэнне [шч] перадаецца чатырма (szcz) або трыма 
(scz) літарамі. Поліфункцыянальныя літары i і y супадаюць у мажлівасцях пе-
радаваць гук [і] і гук [j] і адрозніваюцца тым, што і, акрамя таго, абазначае 
мяккасць папярэдняга зычнага перад галосным, а y абазначае гук [ы]. Гук [г'] 
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выбухны заўсёды перадаецца ад метна – літарай g, затое [г] фрыкатыўны і [х] 
на пісьме практычна не ад розніваюцца і перадаюцца або праз h, або праз ch.

Твораў XVIII  ст.,  напісаных  кірыліцай,  значна  менш.  Гэта  «Интер- 
людіи, или между вброшенная забавная играліща», Смаленскія камедыі пад 
умоўнымі назвамі «Селянін на споведзі» і «Селянін у касцёле»1. Тыпалагічны 
аналіз почыркаў дазваляе першы з названых рукапісаў  звязваць  з Кіева-
Магілянскай акадэміяй, а другі почырк кваліфікаваць як скорапіс віленскага 
тыпу [9, с. 142–143]. Нягледзячы на асобныя адрозненні ў напісаннях лі-
тар, помнікі гэтай групы маюць агульную характарыстычную рысу – неўпа-
радкаванасць графікі. Яна праявілася ў выкарыстанні збытковых сродкаў, г. зн. 
аднолькавыя гукі ў раўназначных пазіцыях перадаюцца рознымі літарамі. Так, 
гук [е] перадаецца літарамі е і h; гук [о] ў пачатку слова – о і w, у сярэдзіне 
слова і на канцы пасля мяккіх зычных – дыграфам іо, пасля цвёрдых – толькі 
о; гук [у] – у  і u; гук [і] – и, аднак перад [j] – и або  і; у сваю чаргу кан-
цавы [j] перадаецца траяка: праз й ці и альбо паерык  s. У сістэме зычных 
літар адзначана спарадычнае ўжыванне літар ¾ (зело) і N, пры перавазе з і н; 
фрыкатыўнае вымаўленне [г] у асобных выпадках перадаецца праз h ці hг. 
Літары ъ і ь часта ўжываюцца адна замест другой або ўвогуле прапускаюцца 
нават там, дзе яны неабходны для перадачы мяккасці зычнага або раздзель-
нага вымаўлення з наступным галосным. Такім чынам, графічная сістэма 
кірылічных беларускіх помнікаў XVIІІ ст. паказвае яе адметнасці ад рэфар-
маванай Пятром І расійскай «грамадзянскай» азбукі, адкуль былі «выклю-
чаны» літары З і w [гл. 3, с. 181–210], і адначасова дапускае асобныя рысы 
лацінкі (перадача мяккасці папярэдняга зычнага праз і пры выкарыстанні ды-
графа  і̂о , напісанне літары h для адлюстравання спецыфічнага беларускага 
вымаўлення).

Пры гэтым адзначым, што ў межах кожнага асобна ўзятага помніка гра-
фіка ўяўляе сабой больш рэгулярную сістэму, падпарадкаваную моўнаму ад-
чуванню і густу скрыптара.

Дыялектная аснова мовы беларускіх пісьмовых помнікаў XVIІІ ст. Га-
варыць пра дакладнае, паслядоўнае адлюстраванне жывой народнай гаворкі 
ў гэтых творах не выпадае: скрыптары (аўтары ці перапісчыкі) да гэтага не 
імкнуліся, а калі б і захацелі, то пры адсутнасці арфаграфічнай нормы не 
змаглі б. І тым не менш адным з асноўных сродкаў стварэння мастацкага во-
браза была гаворка персанажа. Дакладнасць перадачы асаблівасцей народ-
нага вымаўлення залежыць ад волі аўтара. І ўсё ж, думаецца, правамерна 
паставіць пытанне: якімі гутарковымі рысамі адрозніваюцца тэксты, створа-
ныя на розных тэрыторыях?

1 Меркаванні  адносна  аўтарства Смаленскіх  камедый  гл.  у  кн.: Мальдзіс А. 
На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду 
(другая палова XVII–XVIII ст.). Мінск, 1980.
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Для аналізу дыялектнай асновы мовы помніка вызначаюцца наступныя 
рысы-маркёры:

Ф а н е т ы ч н ы я:
аканне;
яканне;
якасць [р];
наяўнасць падоўжаных зычных.
Гр а м а т ы ч н ы я:
выражэнне прамога дапаўнення: В(=Р) або В(=Н);
двух-, аднаскладовы канчатак творнага склону адзіночнага ліку назоў-

нікаў жаночага роду;
вымаўленне займенніка гэты;
канчатак 3-й асобы адзіночнага ліку дзеясловаў І спражэння;
канчатак 2-й асобы множнага ліку;
постфікс зваротных дзеясловаў.
Адной з самых яскравых асаблівасцей беларускай фанетыкі з’яўляецца 

аканне. У рукапісах XVIII ст. не проста адлюстравана аканне, але і паказа-
на яго варыятыўнасць на розных тэрыторыях. Так, у аснове мовы інтэрмедыі 
«Bacchanalia» – гаворкі паўночна-ўсходняй Гродзеншчыны1, для якіх ха-
рактэрна няпоўнае аканне; у гэтым рукапісе ненаціскное [о] ў канцавым ад-
крытым складзе перадаецца з дакладнасцю 100 %: krywo,  licho (20)2, heto, 
dobro, sieno (21).

Адметнай асаблівасцю дыялектнай асновы Смаленскіх камедый з’яў-
ляецца дысімілятыўнае аканне, якое ў тэксце адлюстравана спарадычна: тамъ 
нипанашаму ни такъ у насъ (68), привизався (68б). Аўтар адчувае асаблівае 
вымаўленне рэдукцыі ненаціскных галосных і перадае іх на пісаннем літары ы 
пасля цвёрдых зычных на месцы дыялектнага рэду каванага гука, які паходзіць 
з [э] або [o]: кажытца (66б), кыли (67), ниводный исуспяцы не попропuщу 
(67) і літары и пасля мяккіх: ци ни пападзhтца (66б), знаиця [знаjиц’а] (67), 
нh поsнаишъ (68).

Паслядоўнасць адлюстравання асаблівасцей мясцовай гаворкі залежыць 
ад суб’ектыўных фактараў. Вельмі паказальным у гэтым сэнсе з’яўляецца 
рукапіс «Камедыі» К. Марашэўскага, напісаны двума почыркамі. Першы 
скрыптар аканне ў пачатку і ў сярэдзіне слова адлюстроўвае ў большасці 
выпадкаў: chadżu, ad tapara, małaczu, da paudnia, adzin; caluheńki, ad capa, 
żanockaja (14), радзей – у канцавым адкрытым складзе: nada, kaniecna // mało, 

1 Больш падрабязна гл.: Ціванова Г. К. Мова інтэрмедыі «Bacchanalia», 1725 // 
Весн. Беларус. дзерж. ун-та. Сер. IV. 1984. № 3. С. 21–24.

2 Тут  і  далей лічбы ў дужках пасля прыкладу ўказваюць на нумар  старонкі 
арыгінала.
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nieszczaśliwojo (14); аднак яканне ў гэтай частцы рукапісу не адлюстроўваецца 
зусім: aniemeli,  jeszczo,  biereć,  z  klećboju,  dzieciey,  na  ziemli,  siermiaszka 
zdzieretca, nie maju  (14). Другі скрыптар аказваецца больш чуйным да на-
роднага вымаўлення – ён амаль заўсёды перадае аканне: adraczysia, prasić, 
maja, tahdy, hadzina, paydu, tak chuda, duża, moża, tolka (24), даволі паслядоўна 
адлюстроўвае яканне: jaho, mianie, zviali, ciaper, biada, niamożna, nia czorny, 
nia muszu (24).

У сістэме дыялектнага кансанантызму якасць гука [р] – самая паказальная 
рыса. Зацвярдзелае [р] прадстаўлена як у інтэрмедыі «Вакханалія» – krywo, 
dureiuć (20), remiasnik, nie pasciarohsia, adchwastać chrypcianku (21), pry boku, 
upierad (23), – так і ў «Камедыі» К. Марашэўскага: ad samych kurey, biereć, 
perałom, harawać (14), kryczyć, treba (14б), nie zahraszyu, wieroukaju, prystupiło, 
treśni harujuczy (15). Смаленскія камедыі прадстаўляюць усходне беларускае 
вымаўленне – мяккае [р’]: забрязгаюць, пиряпечку  (67), цяпhрь, приказа-
ваю (67б), забрі̂о въ (68), хрясцися (69), припячець, да зари, гавориць, беряс-
цень (69б).

Наяўнасць  падоўжаных  зычных  проціпастаўляе  вымаўленне  ў  роз-
ных дыялектных масівах. Няма падоўжаных у гаворцы-аснове інтэрмедыі 
«Вакханалія»: zboża (21), swinia (23) і «Камедыі»: życio, świnia (14). Падоў-
жаныя зычныя характэрны для гаворак Віцебскай, Магілёўскай, паўночна-
ўсходняй часткі Гродзенскай, Мінскай і Гомельскай абласцей [11, № 64]. Яны 
адлюстраваны ў тэксце Смаленскіх камедый: бязделлимъ (66б); хаця часцей 
напісанні адлюстроўваюць арфаграфічную традыцыю: скрясенья (=воскре-
сенье), богамолья (70).

Сярод граматычных дыялектызмаў перш за ўсё звяртае на сябе ўвагу 
форма вінавальнага склону ў функцыі прамога дапаўнення, што павінна про-
ціпастаўляць адушаўлёныя і неадушаўлёныя назоўнікі. Гэта рыса паслядоўна 
прасочваецца ў тэксце Смаленскіх камедый. Тут аб’ект дзеяння названы аду-
шаўлёным назоўнікам у форме В(=Р): мужика з двора збыць (66б), учуць го-
лубя (69б); неадушаўлёным назоўнікам – у В(=Н): сынъ разбивае… желе-
зы (68), сонца бокъ припячець (69), бацьки хлhбъ рабляли (70). Толькі пры 
дзеяслове з адмоўем ужываецца форма В(=Р): ци ни разабю я табh етыхъ 
манистовъ (68), якъ души не влепить (69).

Абсалютна па-іншаму прадстаўлены гэтыя формы ў  інтэрмедыі «Вак-
ханалія». Тут адзначаны адушаўлёны ў В(=Н) – ratować ludzi dobrych (20) – 
і неадушаўлёныя ў В(=Р): cepa… dziarżać, sachy kiarować (21), szukać paduszok 
(23). Паводле сведчанняў дыялектолагаў, такое ўжыванне харак тэрна для многіх 
паўднёва-заходніх гаворак, у прыватнасці для Лідскага, Навагрудскага і інш. 
раёнаў Гродзенскай вобласці [11, № 211].

«Камедыя» прадстаўляе  як  адны,  так  і  другія формы: sosnu  spuscić, 
irwać jabłtyk (14) // drou rubać (14б), zakłłładu adraczysia (24). Вядома, што 
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твор напісаны выкладчыкам Забельскай калегіі, якая знаходзілася ў Дры-
сенскім павеце. Вёскі Забелы цяпер няма, бліжэйшая да яе вёска Валынцы 
дыялектолагамі не абследавалася. У цэлым для гаворак гэтай тэрыторыі ха-
рактэрна ўжыванне прамога дапаўнення ў форме В(=Н), аднак у трох вёсках 
(Казлоўцы, Шчарбіцкія і Мётлы) адзначаны ў функцыі прамога дапаўнення 
формы В(=Р) неадушаўлёных назоўнікаў. Гэты факт патрабуе далейшага на-
вуковага асэнсавання. Тым больш, што менавіта паблізу гэ тых вёсах аднача-
ны яшчэ адзін вузкамясцовы граматычны дыялектызм: двухскладовы канча-
так творнага склону адзіночнага ліку назоўнікаў жа ночага роду – z klećboju, 
pad łaukaju (14), wieroukaju (15) – пры тым, што на ўсім астатнім абшары гэ-
тага павета адзначаны толькі формы з адна складовым канчаткам -ой/-ей [11, 
№ 69].

Апрача названых, характарыстычнай граматычнай рысай мовы інтэрмедыі 
«Вакханалія» з’яўляецца канчатак -а назоўнікаў у форме назоўнага склону 
множнага ліку: iedź u les pa drowa, usiliusia ty u łyka charoszyie (23), які вы-
значае гаворкі гэтага рэгіёну [11, № 97].

У сістэме займенніка звяртае на сябе ўвагу найперш вымаўленне ўка-
зальнага займенніка гэты. Смаленскія камедыі вылучаюцца тут сярод ін-
шых перадачай вымаўлення з прыстаўным [j]: Ета мая баба, въ ета лиха 
(66б), ета нехта ж з маскалі̂о въ  (67). Прыстаўны [h] характэрны як для 
«Вакханаліі» – heto ludzi tonuć (20), szczo heto sa mnoiu dziecsa (21), – так 
і для «Камедыі»: heta żart  (14), usiamu hetamu winawat  (15). Адзначаныя 
асаблівасці цалкам супадаюць з вымаўленнем на тэрыторыях, адпаведных 
мяркуемым дыялектным асновам мовы помнікаў [11, № 49].

У сістэме спражэння адзначаецца фіналь -ць у формах 3-й асобы адзі-
ночнага ліку для дзеясловаў І спражэння з націскам на аснове ў «Камедыі» 
К. Марашэўскага: skażeć (14), nie wozmieć (14б),  licha znaić (24) – і ў Сма-
ленскіх камедыях: вся дзяревня знаиць, да и пuза развяжиць, поп приед-
зиць (67б), будзиць казаць, попъ кажиць  (69), што адпавядае дыялектна-
му вымаўленню на тэрыторыі іх напісання [11, № 149]. Аналагічныя формы 
з’яўляюцца нечаканымі ў інтэрмедыі «Вакханалія»: on każeć, nie wozmić, (20), 
waniaić, tak budzieć (21), паколькі яны зафіксаваны дыялектолагамі толькі як 
адзінкавыя ўжыванні ў Дзятлаўскім і Навагрудскім раёнах. Затое менавіта 
на гэтых тэрыторыях пашыраны адметныя і для інтэрмедыі формы 2-й асобы 
множ нага ліку з фіналлю -цё: wy siadzicio, chaho smieiaciosia (20) [11, № 152].

Паказальнай  з’яўляецца  і  перадача  постфікса  зваротных  дзеясловаў. 
У  інтэрмедыі «Вакханалія» яна больш аднастайная: smieiaciosia  (20), nie 
lańsia (23). У «Камедыі» першы перапісчык падае варыятыўныя напісанні, 
прычым некаторыя з іх проста паўтараюць польскую арфаграфічную нор-
му (-się): upiuzsysię, kaczjetca, zdzieretca (14), mazalicca (15b) wieszalisię (18), 
admieniłosie, choczecca, stałosię (18); другі перапісчык больш арыентуецца 
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на вымаўленне: ubłutausia, pacieszusia, addychacca, spadzewatca (24). Што да 
Смаленскіх камедый, то тут адлюстравалася моцная рэдукцыя галосных: вотъ 
я и паидзись (66б) [11, № 164].

Фарміраванне арфаграфічнай традыцыі. Пры ўсёй неўнармаванасці 
арфаграфіі ў кожным з твораў абсалютная перавага аддаецца фанетычнаму 
прынцыпу. Не толькі ў рукапісах лацінкай, дзе, як вядома, выкарыстанне чу-
жой графікі аб’ектыўна вымагае фанетычнага прынцыпу [4, с. 139–240], але 
і ў кірыліцкіх тэкстах адлюстраванне дзекання і цекання, акання, гука [ў] (<-
л, -у) адрознівае гаворку беларуса ад іншых персанажаў. У Смаленскіх каме-
дыях нават падкрэсліваецца вымаўленне [г] фрыкатыўнага, якое пера даецца 
праз лацінскую літару h: hhтымъ (66), hдзh (67).

Гэтыя асаблівасці навідавоку  і прымаюцца ўсімі навукоўцамі. Аднак 
часам аспрэчваецца кваліфікацыя мовы твораў XVIІІ ст. як літаратурнай. 
Маўляў, гэта простая фіксацыя народнай гаворкі, літаратура на дыялекце. Калі 
падыходзіць з тымі ж меркамі, што і да сучаснай літаратурнай мо вы, то мусім 
згадаць, што кадыфікаваная норма ў нас, па сутнасці, з’яў ляецца толькі пасля 
выхаду ў свет «Беларускай граматыкі для школ» 1918 г. Б. Тарашкевіча. Для 
літаратурнай мовы папярэдніх эпох, як для традыцыйнай старабеларускай, так 
і для новай на народна-гутарковай аснове, паняцце нормы супадае з паняц-
цем узус (самы ўжывальны варыянт). Пры гэтым для кожнага аўтара пры ад-
боры моўных сродкаў галоўную ролю адыгрывае ўсведамленне ім беларускіх 
адметнасцей, уласны густ, арфаграфічная пільнасць. З гэтага вынікае, што 
пэўныя фанетычныя і гра матычныя рысы ў розных аўтараў могуць перада-
вацца па-рознаму і з рознай ступенню паслядоўнасці. Пры гэтым аднолька-
вым застаецца сам набор ад метных беларускіх фанетычных і словазмяняль-
ных асаблівасцей.

Калі б творы XVIІІ ст. дакладна і паслядоўна адлюстроўвалі тую або 
іншую беларускую гаворку, то ў нас не было б праблем з іх пашпарты зацыяй. 
Пры падрабязным усебаковым аналізе мы можам гаварыць толькі пра асоб-
ныя дыялектызмы.

Паколькі творы рэпрэзентуюць дзве графічныя сістэмы (кірыліцу і лацінку 
польскай мадыфікацыі), адлюстраванне фанетычных асаблівасцей у розных 
аўтараў графічна неадназначнае. Так, перадача акання ў кірыліцкіх рукапісах 
– гэта апазіцыя літар а // о, э, якання – я (") // е. Што ж да рукапісаў, пісаных 
лацінкай, то тут аканне адлюстроўваецца праз апазіцыю а // о, е, яканне – а // е. 
У кірыліцы дзеканне – дз // д, цеканне – ц // т; у лацінцы дзеканне – dz (dź) // d і 
цеканне c(i),ć // t (надрадковыя значкі тут ужываюцца непаслядоўна). Наяўнасць 
гука [ў] у кірыліцы можа быць адлюстравана праз ужыванне літары в на мес-
цы спрадвечных гукаў [л] і [у], а таксама літары у замест спрадвечнага [в]; 
у лацінцы – гэта літары u і w на месцы спрадвечнага [л], а на месцы спрад-
вечнага [у] – толькі w, на месцы спрадвечнага [в] – толькі u. Працэнтныя 
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адносіны напісанняў паводле фанетычнага прынцыпу пра вапісу ад агуль-
най колькасці патэнцыяльна магчымых выпадкаў (табл. 1) і ёсць паказчык 
паслядоўнасці арфаграфіі.

Табліца 1
Адлюстраванне фанетычных дыялектызмаў у творах XVIІІ ст.

Помнік/з’ява аканне яканне [Дз’] [Ц’] [Ў]

Інтэрмедыя «Вакханалія» 84,2 % 53,8 % 100 % 99 % 94,4 %

Камедыя 
Марашэўскага

першы 
почырк 80 % 0 %

100 % 98 % 94,7 %
другі  
почырк 91 % 87 %

Смаленскія камедыі
77,2 % 89 % 94,4 % 87,7 % 53 %

Паколькі аналізуемыя творы маюць у сваёй аснове розныя гаворкі1, не-
абходна прывесці каментарыі да табл. 1.

Інтэрмедыя «Вакханалія»  рэпрэзентуе  гаворкі Гродзеншчыны:  адпа-
ведна з мясцовым вымаўленнем, у канцавым адкрытым складзе  заўсёды 
пішацца о незалежна ад націску: krywo,  licho  (20), heto, dobro  (21). Най-
больш паслядоўна аканне адлюстравана ў пачатку і сярэдзіне слова: z haławy, 
barada maia, pazwalaiu (21) // hołoledź, do berehu, perespisia (20). Пра тое, што 
непаслядоўнасць у перадачы акання выклікана адсутнасцю строгай арфа-
графічнай нормы, сведчаць выпадкі дваякага напісання аднолькавых слоў або 
аналагічных марфем: niahay // niehay, sielskaho // wszelakoho (23). Яканне ў гэ-
тым рукапісе перадаецца менш паслядоўна ў параўнанні з аканнем: siadzicio, 
zbiasilisia (20), ciabie (21) // wieliki, ciebie (20), ieszczo (21); пры гэтым якан-
не ўвогуле не перадаецца ў адмоўнай часціцы не: nie biasisia, nie baczu (20), 
son nie son, nie bardzo (23).

Разам з тым назіраецца імкненне да аднастайнасці напісанняў асобных 
марфем. Так, у творным склоне адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага 
роду пішацца ненаціскны канчатак -ом: chłopom nie byu, panom zastau, sienom, 

1 Падрабязней гл.: Ціванова Г. К. Да праблемы высвятлення дыялектнай асновы 
твораў беларускага пісьменства ХVІІІ стагоддзя // Беларускае слова: дыялектнае і за-
пазычанае: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвечаных памяці Е. С. Мяцель-
скай (26–27 красавіка 2011 г., г. Мінск). Мінск, 2011. С. 94–98.
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pastronkom, parobkom (23); у родным склоне адзіночнага ліку займен нікаў 
мужчынскага роду – -ого: hetoho, do kotoroho, do toho (23)

Уплыў польскай арфаграфіі праявіўся нязначна: czołem! (22), parobek pa-
nem zastau, dobre, czerep (21).

Абсалютна паслядоўна адлюстравана ў інтэрмедыі «Вакханалія» дзеканне: 
ludzie, idzi (20), podziakawau, hdzie, adzin (21), iedz u les, niehadziai, zładziei (23).

Цеканне адзначана ва ўсіх марфемах: boyciasia, siaddzicio, ratuycia, tonuć, 
ciebie, choć (20), łapci, baćka, starość (21), cicho, cwierdo (23). Толькі адной-
чы дзеяслоўны канчатак перададзены праз -t, што можа ўскосна сведчыць 
пра ўсведамленне марфалагічных адрозненняў беларускай і польскай моў: 
spaczywaet (23), параўн. польск. spaczywa.

Што тычыцца перадачы гука [ў], то тут трэба ўлічваць марфему, у якой 
гэты гук прадстаўлены. Так, у рукапісе «Вакханалія» арфаграфічны раз набой 
адзначаецца ў перадачы

   y cуфікса -вшы- дзеепрыметнікаў прошлага часу – праз літары u або w 
у адносінах 3/1: ustauszy, upiuszysia, pavernuuszysia (23) – natapyrywszysia 
(21);

   y прыназоўніка у // ў (<въ) – у 90 % выпадкаў незалежна ад папярэдняга 
гука пішацца літара u: łapci u czabaty obernułysia, dzirżać u rukach (21), nie 
idzi u czubki (23); значна радзей гэты прыназоўнік перадаецца праз w: wiarcić 
w mazgouni, czy w samoy reczy (23).

Абсалютна паслядоўна ў гэтым рукапісе перадаецца гук [ў]:
   y у корані слова, незалежна ад таго, паходзіць гэты гук са спрадвечнага 

[vъ] – hałouka (23), ad praudy (23), ці з [ъl] – pouno (23);
   y прэфіксе у // ў (<[vъ]): ukruciła, uszyu (24);
   y суфіксах дзеясловаў прошлага часу мужчынскага роду *-l-ъ у 98 % 

выпадкаў гэты гук перадаецца літарай u – pavaliusia (20), podziakawau (21), 
radziusia (21), byu (21), астатнія выпадкі прыпадаюць на літару w, што таксама 
адпавядае графічнай перадачы гука [ў] – byw (23). Такім чынам, у формах 
дзеясловаў мужчынскага роду прошлага часу, нягледзячы на арфаграфічны 
разнабой, гук [ў] перадаецца ў 100 % выпадкаў.

Абодва скрыптары «Камедыі» Каятана Марашэўскага адзначаюць акан-
не: першы – у 80 % ад усіх патэнцыяльна магчымых выпадкаў (chadżu, ad 
tapara, małaczu, da paudnia, adzin, pamahała; caluheńki, ad capa, zanockaja 
(14), kab tabie (14б), Harasim (17) // pantoflou, jak my choczem (14б), błaznou 
(18),  choczecca  (18б),  другі  –  у 91 %  (prasić, maja,  tahdy,  hadzina,  paydu, 
adnak, havoruczy, adrachysia, havaryć  (24)  //  trozheczki  (24). Разыходжанні 
ў адлюстраванні гэтай рысы ў асноўным прыпадаюць на канцавы адкрыты 
склад: першы перадае аканне толькі ў 25 % выпадкаў (nada, z dzierava (14) // 
nieszaślivojo, naszojo, tojo, u horło, mało, licho (14); другі скрыптар значна больш 
паслядоўны – 83 %: duża, moża, tolka, douha (24) // dużo, licho (24). Увогуле другі 
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скрыптар значна лепш адчувае асаблівасці вымаўлення: ён перадае яканне ў 
87,5 % ад усіх патэнцыяльна магчымых выпадкаў: jaho, mianie, zviali, ciaper, 
biada (24) // smiejatca (24); пры гэтым у адмоўі не ў першым пераднаціскным 
складзе – у 72,7 %: niamożna, nia dużo, nia czorny, nia muszu (24) // nie znau, 
niechay (24). Першым скрыптарам яканне ўвогуле не адлюстроўваецца: na 
ziemli, aniemeli, jeszczo, biereć, z klećboju, dzieciey, nie maju (14). Прыстаўка 
пера- (<пере-) мае тут тры варыянты напісання: традыцыйна-этымалагічны – 
peremozeć (17); народна-гутарковы, характэрны для большасці беларускіх га-
ворак: аканне ў другім складзе і зацвярдзелае [р] адлюстроўваецца – perałom, 
perachadzili b (14); вузка-дыялектны: дысі мілятыўнае аканне і зацвярдзелае 
[р] – pirawozniki (88), pirałamiła (88б).

У «Камедыі» К. Марашэўскага дзеканне адлюстравана абсалютна пас-
лядоўна: dzień, adzin, dzieciey, prapadzi, z dzierava, perachadzili (14), budź (15). 
Таксама 100 % адлюстроўваецца цеканне: życio, nie czuwać, biereć, z klećboju, u 
asieć, ciepier, aciec, na ciebie (14). Варыянтнасць назіраецца толькі ў перадачы 
фіналяў -tca // -cca зваротных інфінітываў з асновай на -т і зваротных формаў 
3-й асобы: перавага (84 %) аддаецца напісанням на -tca – kaczaetca, zdzieretca 
(14), napitca (17).

Гук [ў], незалежна ад яго паходжання, перадаецца абодвума скрыптарамі 
ва ўсіх марфемах праз напісанне літары u:

   y ў корані, (ў<[ъl]): da paudnia (14), douch (14б), pa pautara (15), mauczać 
(17); (ў<[vъ]): prauda, drou nasicez, krou, usio (14), dauno, wieroukaiu (15), 
dziulusię (18б);

   y прыстаўцы (ў<[vъ]): uziać (14), ulez (14б), uzyszło (15);
   y суфіксах дзеясловаў прошлага часу мужчынскага роду *-l-ъ: udawiu, 

nie zahraszyu, ani paruchau by (14), pahubiu, znaszou, akrwawiu, zabiu (14б);
   y склонавых канчатках (<-оvъ): pantflou, błaznou (14б), chłopcau (24);
   y прыназоўніку (<vъ): u karczmie, u piecz, u asieć, u brovar (14), u ciebie 

(14б), u chatu (15).
Адхіленні спарадычныя, яны адзначаны таксама ў розных марфемах: 

zaprawdy, prawda  (24); byw  (24); w woczy  (14б). Асобна варта сказаць пра 
ўжыванне [л’] пры перадачы яўрэйскага акцэнту ў дзеяслоўных формах – 
chadzil, byl (14б), што таксама адпавядае фанетычнаму прынцыпу правапісу.

Смаленскія камедыі маюць дыялектнай асновай паўночна-ўсходнія га воркі, 
для якіх характэрна мяккаэрасць, дысімілятыўнае аканне і г. д. Кірыліца магла б 
паспрыяць традыцыйным напісанням, аналагічным рускай арфаграфіі. І тым не 
менш аканне адлюстравана ў 77,2 % ад усіх патэнцыяльна магчымых выпадкаў: 
пападзhтца, кали бъ, изваими (= і з сваімі) павидзися, к абhдни (66), чаго (66б) 
// помолися, богамолинъ (67), ^ дhтакъ, челомъ (68б); яканне – у 89 %: ня быв-
ши, пиряпечку (67), ня видна, у цябе, зямляныя, дзяревня, ци ня придзиць (67б), 
занясли, на мяне (68) // понhмногу, маего, цhбе (69). Аўтар настолькі адчу-
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вае асаблівасці жывога вымаўлення, што спарадычна адлюстроўвае мясцовае 
дысімілятыўнае аканне (перад націскным [а]): ни такъ (68), привизався, ци ни 
пападзhтца (68б).

У рукапісах Смаленскіх камедый даволі паслядоўна перадаюцца дзекан-
не і цеканне: 94 % [дз’] – идзи (66б), глядзь, дзі̂о нъ, hгдзh, дзяревня (67), дзhци 
(69) // традыцыйныя напісанні – бязделлимъ, па единаму (66б), ^ дhтакъ (68б); 
88 % [ц’] – на свhцh, купиць, збыць (66), знаиця, анципа, хасці̂о лу (66б), въ 
свисцhлачки, цhкhць (67), цhрихъ, нехрясцянинъ (67б), у цябh, цяперь, пяць, 
бацка (памылкова прапушчаны мяккі знак!) (68) // 12 % традыцыйнае [т’] – ве-
даеть (66б), падшuт" (67), кажить (69), тяперь, пападзетца, кажытца (69б).

У дадзеных рукапісах адлюстраванне гука [ў] адзначана ў 54 % выпад каў: 
пры гэтым 100 % у дзеясловах прошлага часу мужчынскага роду [*-l-ъ >] – по-
пався, обчипався (66б), не повалився, бывъ, вякнuвъ (67); на месцы каранёвага 
[*ъl] – товстuю (67б); вельмі часта ў каранях, вытворных ад займенніка вьсь – 
усі̂о, усh (68), к усячінh смысліць (69б) // всі̂о (66б), вс»"»» дзяревня (67). Паказаль-
ным з’яўляецца таксама супастаўленне напісанняў прыставак: вс- (>ус-) – ажъ 
встамивс", вжожъ таки адыхнu (67б) і въ- – якъ уставъ такъ и зачавъ (70); 
прыназоўніка въ: у любавичи, у зhмлю (66б), у вочи (67б) // въ ета лиха, в силh 
(66б). На месцы спрадвечнага у: вжожъ (69б).

Такім чынам, можна зрабіць наступныя высновы:
•  перадачы дакладных асаблівасцей дыялектнага вымаўлення проціпас-

таўляецца імкненне да аднастайнасці напісання асобных марфем;
   y аканне і гук [ў] больш паслядоўна перадаюцца ў рукапісах, пісаных 

лацінкай, паколькі тут на скрыптара не ўплывае пісьмовая традыцыя;
   y дзеканне і цеканне ўсімі аўтарамі (ці перапісчыкамі) успрымаюцца як 

самыя паказальныя беларускія рысы.
Пры аналізе больш шырокага корпусу помнікаў відавочна, што чым паз-

ней напісаны помнік, тым менш наследаванне арфаграфічнай традыцыі (рускай 
ці польскай) і адпаведна ўзрастае колькасць напісанняў, адпаведных жывому 
вымаўленню. Напрыклад, у інтэрлюдыі пра цыгана і ліцвіна, да ныя аналізу якой 
не ўключаліся ў табліцу з прычыны таго, што ў мака ранічным (двухмоўным: 
украінскім і беларускім) тэксце рэплікі ліцвіна маюць невялікі аб’ём, аканне і 
яканне зусім не адлюстраваны (моя, здоровъ, поклонись, сокол; медок, веселись, 
од мене), а дзеканне і цеканне паказаны ў 80 % выпадкаў: дзhцина, будзь, на-
водзиць, дзиковиннъ, выдзираць, дзhци, жиць, маць, сhци // выдирать, дhлись, 
поддедать. Значыць, аўтар менавіта гэтай асаблівасцю гаворкі паказваў свай-
го персанажа як выхадца з беларускіх зямель.

Такім чынам, нягледзячы на розную ступень паслядоўнасці пісьмовага ад-
люстравання пэўнай пісьмовай з’явы, усе аўтары (ці перапісчыкі) маюць ад-
нолькавыя прыярытэты пры вызначэнні характарыстычных рыс: бяс спрэчна 
ўспрымаюцца як беларускія адметнасці аканне-яканне, дзеканне-цеканне і [ў]. 
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Пры гэтым вузкамясцовыя дыялектныя рысы хоць і паказ ваюць на «прывяз-
ку» канкрэтнага твора да пэўнай гаворкі, але не з’яўляюцца вызначальнымі. 
Выпрацоўваюцца прыёмы перадачы на пісьме асноўных беларускіх фанетыч-
ных асаблівасцей сродкамі як кірыліцкай, так і лацінскай графікі. Інакш ка-
жучы, у спробах практычнай арфаграфіі яўна вызначаюцца рысы, якія ў бу-
дучым стануць арфаграфічнай нормай.

Шлях пошукаў і спроб перадаць на пісьме беларускую мову будзе працяг-
вацца ў ХІХ ст. У пачатку ХХ ст. з’явіцца разуменне неабходнасці выпрацоўкі 
адзіных нормаў. Але як тады, так сёння і ў наступныя часы пры неабходнасці 
стварэння мясцовага каларыту аўтары будуць уводзіць дыялектныя рысы, 
абапіраючыся на свой густ і пачуццё меры.
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1.2. агульнамоўныя і дыялектныя з’явы 
ў беларускім Пісьменстве ХіХ ст.

Галоўным накiрункам фармiравання i развiцця новай беларускай лiта-
ратурнай мовы з’явiлася выкарыстанне сродкаў жывых народных гаворак, 
што выразна праявiлася ў помнiках беларускага пiсьменства канца XVIII – 
пачатку ХIХ ст. i з цягам часу ўсё больш i больш пашыралася.

Гiстарычныя ўмовы склалiся так, што старабеларуская лiтаратурная мова 
пасля забароны Варшаўскiм сеймам у 1696 г. ужываць яе ў справаводстве 
страцiла на працягу XVIII ст. тыя формы i прыёмы лiтаратурнага выказвання, 
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якiя былi выпрацаваны ў розных жанрах беларускага пiсьменства ў папярэднi 
перыяд.

У XIX ст. беларускi народ уступiў, страцiўшы сваю дзяржаўнасць, нацыя-
нальную арыстакратыю i iнтэлiгенцыю, якая ў папярэднюю эпоху амаль цал-
кам спаланiзавалася. Тым не менш ужо ў першай палове XIX ст. распачаўся 
працэс нацыянальна-культурнага адраджэння i фармiравання нацыянальнай 
iнтэлiгенцыi. Найбольш выразна гэта праявiлася ў вуснай народнай творчасцi 
i ў мастацкай лiтаратуры. Паступова сярод iнтэлiгенцыi выспявала думка аб 
iснаваннi самастойнага беларускага этнасу са сваёй мовай, лiтаратурай i куль-
турай.

Новая беларуская лiтаратура i мова зараджалiся i фармiравалiся пад гра-
дам рэпрэсiй царскiх улад супраць беларускага нацыянальна-вызваленча-
га i культурнага руху, пагардлiвых адносiн да працоўнага беларускага на-
рода, адмаўлення яму ў праве мець сваю лiтаратуру на сваёй роднай мове. 
I  ўсё ж  насуперак  афiцыйнай  урадавай  палiтыцы русiфiкацыi  ў  пачатку 
XIX ст. узнiкла беларуская нацыянальная мастацкая лiтаратура як сродак 
духоўнага адраджэння народа, як сiмвал яго духоўнага жыцця i палiтычнага 
iснавання. У тых жорсткiх умовах менавiта мастацкая лiтаратура i часткова 
публiцыстыка сталi сродкам нацыянальнага самавыказвання i галоўнай сфе-
рай лiтаратурнай апрацоўкi жывой народнай мовы.

Па сутнасцi, на працягу ўсяго XIX ст. беларуская мова заставалася мовай 
мастацкай лiтаратуры, а нешматлiкiя публiцыстычныя творы па адборы i споса-
бах выкарыстання моўных сродкаў нiчым не адрознiвалiся ад мастацкiх твораў, 
бо адны i другiя грунтавалiся на традыцыях народнага бытавога апавядання. 
У творах мастацкай лiтаратуры i публiцыстыкi, якiя праз жывое народнае сло-
ва неслi да народа свае iдэi, немагчыма было выкарыстоўваць ранейшыя фор-
мы i прыёмы моўнага выказвання, таму ў беларускiм пiсь менстве XIX cт. адбы-
валася паступовае, але выразнае пашырэнне новых фанетыка-арфаграфiчных i 
граматычных сродкаў. Як адзначаў Б. Тарашкевiч, «пакiнуўшы даўно парваныя 
i заняпаўшыя традыцыi старасвецкае беларушчыны, мова новага пiсьменства 
адразу пачала буйна ўзрастаць з народнага карэння»1. Пры адсутнасцi якiх-
небудзь узораў лiтаратурнай апрацоўкi жывой народнай мовы аўтары ў сваёй 
моватворчасцi арыентавалiся на родныя гаворкi, чым тлумачыцца наяўнасць 
розных дыялектных з’яў у творах тагачасных аўтараў i тых агульных рыс, якiя 
былi ўласцiвы розным гаворкам. Таму нiжэй мы i спынiмся на тым, у якой 
ступенi i наколькi паслядоўна адлюстроўвалiся ў мове мастацкiх твораў агуль-
нанацыянальныя i дыялектныя з’явы на фанетычным i марфалагiчным узроўнях 
i наколькi адчувальным быў iншамоўны ўплыў.

1 Тарашкевіч Б. Беларуская граматыка для школ. Вільня, 1918. С. 3.
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Найбольш раннiмi помнiкамi беларускага пiсьменства XIX ст. з’яўляюцца 
вершаваныя творы, а ў лiку першых паэтаў быў Паўлюк Багрым – паэт-дэ-
макрат з в. Крошын Навагрудскага павета (цяпер Баранавiцкi раён). Вядомы 
адзiны яго верш «…Зайграй, зайграй, хлопча малы», напiсаны ў 1820-я гг., aле 
апублiкаваны амаль праз 30 гадоў аўтарам кнiгi «Poweść z czasu mojego czyli 
przygody litewskie» (Лондан, 1854; Познань, 1958). I хоць гэта не аўтарская 
публiкацыя, тым не менш гэты твор рэпрэзентуе сярэднебеларускiя гаворкi 
Навагрудчыны. У вершы адлюстраваны:

   y аканне (пераход пасля цвёрдых зычных ненацiскнога [o] у [a]: padros, 
karszunom i iнш., aле: nieboracze, placze (захаванне [э] ў канцавым адкрытым 
складзе) i iнш. = 23 : 5;

   y яканне (пераход [э] ў першым складзе перад нацiскам пасля мяккiх 
зычных у [а]: siardzity, siastra i iнш., але zszozasciam = 11 : 1;

   y дзеканне (змяненне [д] пры змякчэннi на [дз]: radzila, hdzie i iнш. = 7;
   y цеканне (змяненне [т] пры змякчэннi на [ц’]: maci, byci i iнш. = 7;
   y зацвярдзенне шыпячых (zuc, bolszu, chlopcze i iнш. = 14), [ц] (cumbalu) 

i [р] (skrypaczki, rekruty);
   y пераход [в] – [ў]: i u skrypaczki, bo u Karszynie, szczasliuszaja i iнш., але: 

bo u Karszynie, panow i iнш. = 8 : 4;
   y пераход [л] – [ў]: radziusia, abyusia, siu;
   y асiмiляцыйная мяккасць: swiet, rasci, zszozasciam.
   y З марфалагiчных рыс адзначым наступныя:
   y форма назоўнiка мужчынскага роду адзiночнага лiку меснага склону 

з канчаткам -е (u karczmie), а меснага склону множнага лiку – з канчаткам 
-ах (u maskaliach);

   y формы прыметнiкаў i дзеепрыметнiкаў мужчынскага роду адзiночнага 
лiку назоўнага склону з канчаткам -ы: maly, siardzity, zabity i iнш. = 5;

   y формы 3-й асобы адзiночнага лiку дзеясловаў II спражэння з канчаткам 
-ыць: tuzyc;

   y формы зваротных дзеясловаў тыпу abiarnusia, abzirnusia.
Да з’яў дыялектнага характару, што характэрны паўднёва-заходнiм га-

воркам, адносяцца:
   y адсутнасць фанетычнага падаўжэння зычных: biezdaroze;
   y адсутнасцъ [й] перад [г] у слове zahraj.
Уплывам польскай мовы тлумачыцца наяўнасць мяккага  [н’] у слове 

pańszczyna, формы займеннiка na mnie, прыназоўнiка i прыстаўкi bez: bez 
panow, bezdaroze.

На пачатак ХIХ ст. прыпадае таксама творчасць Я. Баршчэўскага i А. Ры-
пiнскага, ураджэнцаў Вiцебшчыны, збiральнiкаў i знаўцаў беларускага фаль-
клору, жывой мовы простага люду. Невядома, цi былi яны знаёмыя памiж са-
бой, але мова iх твораў не мае iстотных адрозненняў, таму што свае творы пiсалi 
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на паўночна-ўсходнiх гаворках, вельмi блiзкiх па сваiх асаблiвасцях, i кiравалiся 
аднолькавымi прынцыпамi перадачы жывых моўных з’яў на пiсьме. У мове iх 
твораў знайшлi адлюстраванне наступныя агульныя з’явы (табл. 2).

Табліца 2
Моўныя з’явы ў творах я. Баршчэўскага і А. Рыпінскага

Моўныя з’явы
ў творах

Я. Баршчэўскага А. Рыпiнскага

аканне halawu, wajnu, zyta,
але hore, puszek

aszalamiu, mnoha,
aле czerniej, szeptau, milo

яканне biaz chleba, ciaper, 
siadzieli,
але jeszcze, siemioro, 
paleczu

biadu, nia zyu, u siadle,
але miesajed, sielanka

дзеканне dzien, Dzwinu, siadzieli chodzic, dzieci

цеканне cicha, choc, karcic ciebie, dzieci, kazyc

зацвярдзенне
шыпячых i [р]

prykazyc, uczora, harelka, 
paradak,
але prinosic, prilacieli

nocz, szeptau,
hrech, mudrej

пераход [в] – [ў],
 [у] – [ў],
 [л] – [ў]

halouka, panou,
sami uzo, kali uzo
byu, douha, але bral

miaukajuc,
prapau
stoup

асіміляцыйная
мяккасць

jesc, parazbiwac poslie, scieny, klasc

формы дзеясловаў:
3-й асобы адз. л. цяп. ч.
iнфiнiтыва
зваротных

prinosic, wodzic,
byc, dzielac, але zaklikaci, 
razbiarutca

Chodzic, skakac, traszczac,
dziarucca, wierciacca

Да  з’яў дыялектнага характару  адносяцца  (табл.  3).У 1840-я  гг.  з’явi-
лiся творы Я. Чачота, радзiма якога – Навагрудчына (в. Малюшыцы, цяпер 
Карэлiцкi раён). Як зазначае I. I. Крамко, «Я. Чачот першае мастацкае выхаван-
не атрымаў на беларускiм фальклоры»1. Дарэчы, сем тамоў беларускiх народ-
ных песень – вынiк яго плённай збiральнiцкай дзейнасцi. Калi ўлiчыць, што 

1 Крамко І. І., Юрэвіч А. К., Яновіч А. І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы : 
у 2 т. Т. 2. Мінск, 1968. С. 40.
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Я. Чачот даў кароткi фанетычны i граматычны нарыс беларускай мовы, пад-
зяляючы яе на наднёманскi i наддзвiнскi дыялекты, якую разглядаў як асоб-
ную славянскую мову, называючы яе крывiцкай (тэрмiны «мова», «язык», 
«дыялект» ужываў як раўназначныя), i выказаў шэраг меркаванняў адносна 
правапiсу, якi павiнен у асноўным арыентавацца на вымаўленне, то можна 
з упэўненасцю сказаць, што iмi ён кiраваўся як у сваёй моватворчасцi, так i 
пры апрацоўцы вуснай народнай творчасцi. Невыпадкова даследчыкi не адра-
зу змаглi вызначыць у яго зборнiку народных песень уласныя вершы паэта.

Табліца 3
Дыялектныя моўныя з’явы ў творах я. Баршчэўскага і А. Рыпінскага

Дыялектныя моўныя з’явы
ў творах

Я. Баршчэўскага А. Рыпiнскага
формы без падоўжаных 
зычных

adzienie

формы дзеясловаў 3-й асобы 
адз. л. цяп. ч. абвеснага ладу 
І спражэння

biarec, chapajec mozec, kazyc, pajec, 
czuic

формы iнфінітыва zaklikaci

формы прыметнiкаў, 
неасабовых займеннiкаў, 
парадкавых лiчэбнiкаў

biednyj, wialikij, inszyj, 
pierszyj, але haspocki

astatnij, samyj, trecij

формы назоўнiкаў zonkie zoneczce

рэдкiя формы adnej, dek (дык) boli, toja kazali

адзiнкавыя паланiзмы:
фанетычныя
марфалагiчныя

krwawy,
ptaszek

kielbasa, 
ludzie

У мове твораў Я. Чачота (намi прааналiзаваны вершы «Як то добра, калi му-
жык…», «Быў я колiсь кавалём», «Плакала бяроза ды гаварыла», тэкст якiх скла-
дае 100 радкоў) перадаюцца:

   y аканне: nawaziu, sienazaci, padkawac, karczma, maju i iнш., aле: lieto, 
z lichom, dobroju, mnohо, naczesau, jakze, zelezo, ptuszeczki i iнш. = 70 : 23;

   y дзеканне: budzie, ludzi, dzieuczata, dziakuj i iнш. = 14;
   y цеканне: ciepier, sienazaci, brac i iнш. = 25;
   y зацвярдзенне шыпячых (muzyk, ptuszeczki, hroszy i iнш. = 17), [ц] (cely, 

bierozce i iнш. = 5) и [р] (trezwy, bieroza, try i iнш. = 29);
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   y пераход [в] – [ў]: dzieucza,dla takoho u celom roku i iнш., aле: ja usochnu, 
usio u charaminu i iнш. = 17 : 4;

   y пераход [л] – [ў]: padkawau;
   y асiмiляцыйная мяккасць зычных: daspieje, hosci, swiato i iнш. = 8;
   y афрыката [дж]: hliedzu3, aле: paskarzusie = 1 : 1;
   y прыстаўны [г]: heto, hetak i iнш. = 6,
З марфалагiчных з’яў адзначым наступныя:
   y формы назоўнiкаў жаночага роду адзiночнага лiку меснага склону тыпу 

u karczmie, u cerkoucy, pry (pa) darozie;
   y формы назоўнiкаў множнага лiку назоўнага склону з канчаткамi -ы, -и: 

hroszy, sienazaci, kosy, ludzi i iнш., aле luhie, dzieuczata = 9 : 2;
   y формы прыметнiкаў мужчынскага роду адзiночнага лiку назоўнага 

склону з канчаткамi -ы, -и: trezwy, haspadarny, marny, chwory;
   y формы 3-й асобы адзiночнага лiку цяперашняга часу абвеснага ладу 

I спражэння з канчаткам -э: are, sieje, pracuje i iнш.; II спражэння з канчаткам 
-иць: harodzic, wozic, lezyc i iнш.;

   y формы дзеясловаў 3-й асобы множнага лiку цяперашняга часу абвеснага 
ладу I спражэння з канчаткамi -уць, -юць: tajuc, znuc, zawuc, dajuc;

   y формы дзеясловаў будучага часу тыпу wypje, zabludzic, aле zachoczec 
= 3 : 1;

   y формы iнфiнiтыва на -ць: astryc, naklepac, padkawac, aле waryci, pahulaci.
Асаблiвасцямi жывых народных гаворак тлумачацца такiя моўныя з’вы 

ў мове твораў Я. Чачота, як:
   y неперадача акання (захоўваецца [о] ў паслянацiскных складах, а [э] – у 

пераднацiскных (за адзiнкавымi выключэннямi) i паслянацiскных складах: 
leto, takoho, dobre, naczesau;

   y неперадача якання: bieroza, wiesna, ciepier i iнш.;
   y адсутнасць прыстаўнога [в]: astryc;
   y адсутнасць падаўжэння зычных: nie szukaje wiasiela;
   y наяўнасць устаўнога [г]: tahdy;
   y формы назоўнiкаў тыпу: nie zadawajcie bierozce bolu, kosic luhie, usie 

koni padkawau;
   y формы iнфiнiтыва на -ци: waryci;
   y формы дзеясловаў будучага часу на -ець: zachoczec.
   y Уплыў польскай мовы праявiўся ва ўжываннi:
   y формы назоўнiкаў жаночага роду множнага лiку роднага склону: kletek, 

dzietek;
   y цвёрдага [б] у прыназоўніку bez;
   y формаў займеннiкаў тыпу: nieho, z nim, zadyn;
   y злучнiка nim: kosic luhie, sienazaci, nim zyto daspieje;
   y зваротнай часцiцы sie: zrobiu sie, paskarzu sie.
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З гэтага аналiзу можна заключыць, што Я. Чачот здолеў перадаць многiя 
важнейшыя  рысы  беларускай  мовы,  хоць  асобныя  з  iх  адлюстроўваюцца 
непаслядоўна. Мова твораў Я. Чачота мае выразныя адзнакi гаворак Навагруд-
чыны, аднак ён у большай меры адступаў ад жывога вымаўлення ў параўнаннi 
з П. Багрымам, Я. Баршчэўскiм i A. Рыпінскім. Некаторыя моўныя з’явы тлума-
чацца ўплывам фальклору, паўночна-ўсходнiх гаворак, польскай мовы.

Звернемся да твораў «Энеіда навыварат» (публiкацыя 1845 г.) i «Вось цяпер 
які люд стаў» (запiсана I. Насовiчам у 1848 г., апублiкавана ў 1873 г.). У iх так-
сама знайшлi адлюстраванне як агульнамоўныя, так i дыялектныя з’явы. Зробiм 
параўнальны аналiз мовы гэтых твораў (табл. 4).

Табліца 4

Моўныя з’явы ў творах «Энеіда навыварат» і «Вось цяпер які люд стаў»

Моўныя з’явы Энеіда навыварат Вось цяпер які люд стаў

aканне даступенъ, вайна, кацёл i iнш.,
aле моя, мякотнаго, собака i iнш. 
= 62 : 32;

яканне няувошта, спясиу, 
нямецко i iнш.,
aле нехай, не села = 27 : 3

усяго, глядзиць, 
aле не удалъ, нема, усего 
i iнш. = 2 : 23

дзеканне дзела, дзеуки i iнш. = 19 дзяковаць, дзве i iнш. = 15

цеканне хатсhла, тсяртуха i iнш. = 42 цеперъ, есць, дзеци i iнш. 
= 52

пераход [в] – [ў]
 [л] – [ў]
 [у] – [ў]

усеуши, насоуку i iнш., 
але На морh взглянула  
i iнш. =15 : 4
быу, чаунокъ, очнууся  
i iнш. = 36

што ўси, не ўзглянець i 
iнш., aле
не удалъ, поливку i iнш. = 
4 : 9
ставъ, напився i iнш. = 
0 : 5
як у собакъ, 
aле што у ихь = 1 : 1

зацвярдзелыя 
шыпячыя
 i [р]

ажъ, чарты i iнш.,  
aле вишь, положь, швыдчей  
i iнш. = 7 : 21
греки, горя, три  
i iнш. = 0 : 32

ничого, ужъ, чымъ i iнш.,  
aле еще, грошей, мужи  
i iнш. = 7 : 16
цеперъ, aле грhхъ, треба 
i iнш. =1:18
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Моўныя з’явы Энеіда навыварат Вось цяпер які люд стаў

прыстаўныя 
зычныя

воблакъ, ниводнаго воко

падаўжэнне 
зычных

браццямъ, aле 
на весели = 1 : 1

Гэтыя творы былi надрукаваны ў расiйскiх выданнях  («Маяк», 1845; 
«Записки Русского Географического общества по отделению этнографии», 
1873), таму пры iх аналiзе нельга не ўлiчваць таго, што ў некаторых выпадках 
яны адлюстроўваюць не жывыя моўныя з’явы, а арфаграфiчныя асаблiвасцi 
выданняў. Прыкладам такiх асаблiвасцей з’яўляюцца: выпадкi окання (бор-
мотау, схопиуши, зробиу; голодному, ничого, много), перадача этымалагiчнага 
мяккага [р’] (греки, три, горя; грhхъ, призываюць, треба, хоць у нейкай меры 
тут магчыма адлюстраванне мяккаэрых гаворак), напiсаннi тыпу очнууся, змя-
лю въ табаку, выйшовъ, убравшися; нехай, не села, себh, усего, его, кашель, 
нячистикъ, мужиковъ, прочимъ (пры наяўнасцi напiсанняў быу, воукомъ, 
што уси; нямецко, ня любила, собh, усяко, яго, чарты, чымъ); неперадача 
асiмiляцыйнай мяккасцi зычных (пусциу, чесценъ).

З дыялектных з’яў у паэме адзначым наступныя:
   y выпадкi дысiмiлятыўна-недысiмiлятыўнага якання гаворак пераход-

нага тыпу: ина, сцибау, дзисяцки;
   y спалучэнне гукаў [хв] на месцы [ф] у запазычаных словах: хвигурная;
   y адсутнасць падаўжэння зычных: зелье, адзhнье;
   y цоканне: съ пецки, на перепецкh;
   y формы назоўнiкаў мужчынскага i жаночага роду адзiночнага лiку мес-

нага склону з канчаткам -е (графічна h): на чаунакh, на пецкh.
Дыялектызмамi ў гутарцы з’яўляюцца:
   y адсутнасць акання: много, голодному, по богатомъ i да т. п.;
   y формы дзеяслова 3-й асобы множнага лiку цяперашняга часу I спражэння 

з канчаткам -iмъ: знаимъ; II спражэння – з канчаткам -юць: любюць, гонюць;
   y формы дзеясловаў 2-й асобы адзiночнага лiку загаднага ладу тыпу: 

зробъ, положъ;
   y формы дзеясловаў 3-й асобы адзiночнага лiку будучага часу з канчат-

кам -iць: разбогацiць;
   y формы прыметнiкаў жаночага роду адзiночнага лiку роднага склону з 

канчаткам -эй: безъ жаднэй звадки.
У паэме i гутарцы сустракаюцца:
   y формы прыметнiкаў  i неасабовых  займеннiкаў мужчынскага роду 

адзiночнага лiку назоўнага склону з канчатками -ый, -iй: хупавый, нелука-
вый, який; бедный, нагий, такий;

Заканчэнне табл. 4
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   y формы дзеясловаў 3-й асобы адзiночнага лiку цяперашняга i будучага 
часу II спражэння з канчаткам -ець: плыветсь, пьетсь, будзhць; млhець, 
нападаець, ляпнець), а 3-й асобы множнага лiку – з канчаткамi -уць, -юць 
(бягутсь, пацягнутсь; идуць, маюць, зневажаюць, упекуць);

   y формы зваротных дзеясловаў тыпу: скациуся, загуляуся; разжився, 
напився.

Уплывам польскай мовы можна растлумачыць наяўнасць у паэме мякка-
га [н’] у слове паньшчына i формы дзеяслова мамъ. Нягледзячы на ўжыванне 
многiх рускамоўных арфаграфiчных формаў i формаў паўночна-ўсходнiх гаво-
рак, што абумовiла шырокую варыянтнасць, усё ж i паэма «Энеiда навыварат», 
i гутарка «Вось цяпер якi люд стаў» адлюстроўваюць агульнамоўныя з’явы. 
Усе гэтыя моўныя факты – важны матэрыял для высвятлення асаблiвасцей 
фармiравання лiтаратурнай мовы беларускай нацыi.

Значнай фігурай сярэдзiны ХIХ ст. з’яўляецца В. I. Дунiн-Марцiнкевiч. 
Ён першы свядома пачаў лiтаратурна апрацоўваць жывую мову беларуска-
га народа, у першую чаргу – родную, найбольш знаёмую яму гаворку цэнтра 
Беларусi. У яго творах перадаюцца важнейшыя асаблiвасцi беларускай мовы. 
На фанетычным узроўнi гэта:

   y моцнае недысiмiлятыўнае аканне: siratoju, staranoju, paciecha, hamanili, 
tolka i iнш., але nieczaho, nowaho = 99 : 2;

   y яканне: u siale, Kaciaryna, biadu, dziaciej i  iнш., але niema, nie znala, 
dnieprouskaj = 35 : 3;

   y дзеканне: prysiadzie, dzietak, bdzie i iнш. = 16;
   y цеканне: chacina, paciecha, stajac i iнш., але dmie = 42 : 1;
   y зацвярдзелыя шыпячыя (muzyk, chaho, szelma i iнш. = 37); [ц] (cepom) 

i [р] (pryhozy, prysiadali, pry i iнш. = 26);
   y пераход [в] – [ў]: zubou, szelmau, sausich, krou  i  iнш., aле  jano usiaki, 

idzie u lad, nia ustac i iнш. = 15 : 5;
   y пераход [л] – [ў]: pamieszau, byu, sumauczkam i iнш. = 14;
   y пераход [у] – [ў]: а uzo (2), byla unich = 3;
   y асiмiляцыйная мяккасць зычных: pismienny, smiely, napasc, apazniacca 

i iнш., aле сwiela, smiely, pazbirajesz i iнш. = 8 : 5;
   y прыстаўныя зычныя: u wuhle, waknom; hetak, hej, але etaz (2 : 1).
На марфалагiчным узроўнi ў творах В. I. Дунiна-Марцiнкевiча адзначым 

наступнае:
   y формы прыметнiкаў мужчынскага роду адзiночнага лiку назоўнага 

склону з канчаткам -ы: hordy, smiely, pryhozy;
   y формы 3-й асобы адзiночнага лiку цяперашняга i будучага часу I спра-

жэння з канчаткам -е: padplywaje, wypuskaje, prysiadzie, pojdzie;
   y формы дзеясловаў 3-й асобы цяперашняга часу II спражэння з  кан-

чаткамi -ыць, -iць: kryczyc, hladzic;
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   y формы дзеясловаў 1-й асобы множнага лiку будучага часу з канчаткам 
-ом: pawiadziom, prybiarom;

   y формы зваротных дзеясловаў на -цца: sajducca, nacznucca;
   y формы інфінітыва на -ць: kazac, manic, saswatac, prypratac;
   y ужыванне прыназоўникаў з, са: z sitca, z cepom, sa usich і інш., але s 

rukoju, s pola і інш. = 6 : 4.
У скланеннi назоўнiкаў iстотных адрозненняў ад нормаў сучаснай бела-

рускай мовы не назiраецца, аднак пад уплывам жывых народных гаворак не-
каторыя адметныя формы выкарыстоўваюцца (гл. нiжэй).

Увогуле ў творах В. I. Дунiна-Марцiнкевiча з большай паслядоўнасцю пе-
радаюцца агульнамоўныя з’явы, але поруч з некаторымi з iх ужываюцца ды-
ялектныя формы, сярод якiх:

   y выпадкi дысiмiлятыўнага якання, характэрнага паўночна-ўсходняй 
Вiцебшчыне: pacirajesz, bolij;

   yмоцнае (поўнае) недысiмiлятыўнае яканне: nia dazyu, nia bylo, wiesiala i iнш.;
   y неперадача афрыкаты [дж]: suzanaj, doszczyk.
З марфалагiчных асаблiвасцей дыялектнымi з’яўляюцца:
   y формы назоўнiкаў нiякага роду адзiночнага лiку творнага склону з 

канчаткам -ам: zdaroujam;
   y формы назоўнiкаў мужчынскага роду множнага лiку давальнага скло-

ну з канчаткам -ом: skazu tym hultajom;
   y формы прыметнiкаў нiякага роду адзiночнага лiку меснага склону з 

канчаткам -ам: u wialikam u siale;
   y формы займеннiкаў тыпу: jakije, na swajom;
   y формы дзеясловаў будучага часу тыпу: pojdam.
Уплывам рускай мовы тлумачацца асобныя з’явы ў мове твораў В. I. Дунiна-

Марцiнкевiча:
   y адсутнасць асiмiляцыi зычных: siemnadcac;
   y ужыванне прыназоўнiкаў к, с: prybich k karczmie, k biednaj;
   y формы займеннiка з прыстаўным [н]: unich.
Увогуле ў мове В. I. Дунiна-Марцiнкевiча адлюстравалiся многiя харак-

тэрныя рысы беларускай мовы, i разам з тым праявiлася непаслядоўнасць у iх 
перадачы, хоць i ў значна меншай ступенi ў параўнаннi з яго папярэднiкамi.

Грамадска-палiтычныя падзеi 1860-х гг. абумовiлi тое, што асноўным жанрам 
беларускага пiсьменства стала публiцыстыка. У гэты час з’явiлiся як вершаваныя, 
так i празаiчныя творы. Адзiн з лепшых узораў публiцыстыкi гэтых гадоў – газета 
«Мужыцкая праўда». Яна выдавалася К. Калiноўскiм сумесна з В. Урублеўскiм 
i Ф. Ражанскiм i друкавалася лацiнкай, што спрыяла шырокаму адлюстраванню 
з’яў жывой народнай мовы, сярод якiх такiя агульнамоўныя, як:

   y аканне: sacha, swaboda, swaim i iнш., але toho, mnoho, wolnosc i iнш. = 
67 : 49;
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   y дзеканне: budziem, ludzie i iнш.;
   y цеканне: hawaryc, dzieciuki i iнш.;
   y пераход [в], [л], [у] у [ў]: nastau, douho, prauda, czynouniki, skasauszy, 

minulo uze i iнш.;
   y зацвярдзенне шыпячых (szesc, muzycki, niczoho i iнш.), [ц] (cely, kance-

laryja i iнш.) i [р] (pryjaciel, trymac i iнш.);
   y прыстаўны [г]: hety, heto;
   y асiмiляцыйная мяккасць зычных: dasc, wolnosc, szczascia i iнш., але na 

swieci, pismo i iнш. = 10 : 4.
Адлюстраваннем родных для К. Калiноўскага гаворак Гродзеншчыны 

тлумачыцца:
   y непаслядоўная перадача акання, што абумоўлена захаваннем [о] ў па-

слянацiскных складах (minulo, mnoho, sprawiedliwosc i iнш., за адзiнка вымi 
выключэннямi тыпу panskaho, waszaho) i [э] пасля шыпячых i [р] (mozem, 
chocze, pierelecic i iнш.);

   y адсутнасць якання ў першых шасцi нумарах газеты (ciepier, niechaj, 
pierelecic i iнш.) i адзiнкавыя прыклады ў № 7 (dziaciuki, blizniaho);

   y адсутнасць падаўжэння зычных: sumlenie;
   y наяўнасць фанетычных дыялектызмаў: harac (г. зн. араць), sakiera;
   y ужыванне формаў назоўнiкаў мужчынскага роду адзiночнага лiку тво-

рнага склону з канчаткам -ом (chliebom, sienatom), мужчынскага i нiякага 
роду адзiночнага лiку меснага склону з канчаткам -i (pa swieci, na niebi);

   y ужыванне формаў прыметнiкаў i неасабовых займеннiкаў мужчынскага 
роду адзiночнага лiку назоўнага склону з канчаткамi -ы, -i (durny, padobny, 
muzycki, taki), а роднага склону – з канчаткамi -аго, -эго (panskaho, waszaho, 
naszeho), прыметнiкаў i неасабовых займеннiкаў жаночага роду адзiночнага 
лiку роднага  i меснага склону з канчаткамi -ой, -ей, -эй  (muzyckoj, nija-
koj, swajej, waszej), прыметнiкаў i неасабовых займеннiкаў множнага лiку 
назоўнага склону з канчаткамi -ые, -iе (razumniejszyje, muzyckije, waszyje);

   y формы дзеясловаў 3-й асобы адзiночнага лiку цяперашняга часу абвес-
нага ладу I спражэння з канчаткам -э (chocze, kaze), 1-й асобы множнага лiку – 
з канчаткам -эм (mozem);

   y формы iнфiнiтыва на -цi, -ць: pisaci, czuwaci, hawaryc;
   y дзеясловаў незакончанага трывання з суфiксам -ыва-: sapisywali.
Пад уплывам польскай мовы ўжыты формы слоў  ludzie, bez, miastecz-

kowy, prez, peunie, а пад уплывам рускай мовы – формы слоў uze, zahremic.
У цэлым «Мужыцкая праўда» выяўляе асаблiвасцi паўночна-заходнiх гаворак 

i разам з тым адлюстроўвае даволi паслядоўна некаторыя агульна моўныя з’явы 
(дзеканне, цеканне, зацвярдзенне шыпячых, [ц] i [р], пераход [л], [в], [у] ў [ў], 
формы прыметнiкаў i парадкавых лiчэбнiкаў тыпу padobny, biedny, druhi; формы 
зваротных дзеясловаў тыпу dobiwacca. Разам з тым неабходна адзначыць, што 
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ў сёмым нумары газеты аканне адлюстроўваецца толькi ў адзiнкавых выпадках 
(achwotno, po achwocie, achotnikou), ужываюцца формы прыметнiкаў мужчынска-
га роду адзiночнага лiку назоўнага склону з канчаткамi -ый, -iй (wolnyj, polskij) i 
адзiнкавы дыялектызм паўднёва-заходнiх гаворак – odbuwali.

Адзначым, што 50–60-я гг. ХIХ ст. – важны этап у развiццi беларускай 
лiтаратурнай мовы. У творах мастацкай лiтаратуры i публiцыстыкi паступо-
ва акрэслiваўся фанетычны прынцып правапiсу, i на гэтай аснове пашыралiся 
важнейшыя фанетычныя  i марфалагiчныя  агульнамоўныя рысы,  хоць па-
ранейшаму назiралася варыянтнасць у перадачы тых цi iншых з’яў на пiсьме ў 
залежнасцi ад таго, на якiя гаворкi арыентавалiся аўтары твораў.

Пасля паўстання 1862–1863 гг. пiсьменнасць на беларускай мове на тэ-
рыторыi  Беларусi  ва  ўмовах жорсткага  палiцэйскага  рэжыму  i  гвалтоўнай 
русiфiкацыi краю на некаторы час спыняецца. Невыпадкова Адам Кiркор пiсаў: 
«Беларускаму народу больш не зазвiнiць яго родная мова, i ён сам, як народ, 
прапаў». Аднак Адам Кiркор памылiўся: народ не прапаў (збяднеў ён, заняпаў, 
пачаў трацiць усё больш i больш сваiх сыноў, але прапасцi ўсё-ткi не мог). I ўжо 
ў 1890-я гг. ажывiўся нацыянальны лiтаратурны рух, калi заявiлi пра сябе такiя 
творцы, як Ф. Багушэвiч, Я. Лучына, А. Абуховiч, А. Гурыновiч, Ф. Тапчэўскi, 
А. Ельскi, М. Косiч i iнш.

Самай яркай фiгурай сярод тагачасных пiсьменнiкаў быў Ф. Багушэвiч, якi 
з дапамогай Я. Карловiча i Э. Ажэшка ў 1891 г. выдаў у Кракаве зборнiк вершаў 
«Дудка беларуская», а ў 1894 г. у Познанi – зборнiк «Смык беларускi». Ён першы 
загаварыў пра беларускую мову як пра важнейшы элемент нацыi i нацыянальнай 
культуры i ў сваёй моватворчасцi, выкарыстоўваючы вопыт сваiх папярэднiкаў 
i маючы за ўзор родныя яму цэнтральныя гаворкi, апрацоўваў iх, адбiраючы, 
наколькi гэта было магчыма ў тагачасных умовах функцыянавання беларускай 
мовы, агульнапашыраныя з’явы. Пра яго свядомае стаўленне да лiтаратурнай 
апрацоўкi жывой народнай мовы сведчыць вядомае так званае «Лiтаратурнае 
апраўданне» А. Абуховiча. У вынiку ў творах Ф. Багушэвiча адлюстраваны (нашы 
назiраннi грунтуюцца на матэрыяле вершаў «У астрозе», «Не цурайся»):

   y аканне: mnoha, halawa, mazol i iнш., але niedauna, naszaho, moze i iнш. 
= 116 : 6;

   y яканне: mianie, ziamlak, biare i iнш., але niedauna, jeje, jeszcze i iнш. = 45 : 7;
   y дзеканне: ludzi, tydzien, radziusia i iнш.;
   y цеканне: ciabie, prapaciela, u chacie i iнш.;
   y зацвярдзенне шыпячых (hroszy, zywy, czym i iнш.), [ц] (na kancy, cely) i 

[р] (hreczka, uradnik, treba);
   y пераход [в], [л], [у] ў [ў]: zautra, spraunik; byu, wydau; kozny utapic rad i iнш.;
   y прыстаўныя зычныя: hetaj, wokam i iнш.;
   y асiмiляцыйная мяккасць зычных: smielasc, u swiecie i iнш., але snieh, 

swiet, smiech i iнш. = 4: 4;
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   y формы назоўнiкаў мужчынскага  i жаночага роду адзiночнага лiку 
з канчаткамi -е, -э, -ы, -i: u chacie, na ruce, u swiecie, u pratakole, na kapcy, 
pa ziamli i iнш.;

   y формы прыметнiкаў, неасабовых займеннiкаў i парадкавых лiчэбнiкаў 
мужчынскага роду адзiночнага лiку назоўнага склону з канчаткамi -ы, -i: 
zywy, hnily, wialiki, kozny, usiaki, druhi i iнш.;

   y формы дзеясловаў 3-й асобы адзiночнага лiку цяперашняга i будучага 
часу абвеснага ладу з канчаткамi -е, -э: hnije, ciacze, pawiernie, spytaje;

   y формы  дзеясловаў  1-й  асобы  множнага  лiку  цяперашняга  часу  з 
канчаткам -ём: zniom, zywiom;

   y формы iнфiнiтыва на -ць: kasic, arac, pisac, spalic i iнш.;
   y формы зваротных дзеясловаў: zabrausia, smiajusia.
Аднак у мове твораў Ф. Багушэвiча, як i ў яго папярэднiкаў i сучаснiкаў, 

сустракаюцца непаслядоўныя напiсаннi. Пры гэтым неабходна заўважыць, 
што яго творы выдавалiся за мяжой i аўтар, верагодна, не меў магчымасцi 
ўнесцi праўкi ў тэкст. Як бы там нi было, у мове Ф. Багушэвiча пад уплывам 
жывых народных гаворак назiраюцца:

   y наяўнасць гука [х] у некаторых запазычаных словах: chrak;
   y непаслядоўная перадача акання: захаванне ненацiскнога [о] на канцы 

асобных слоў (naszaho, nadto), ненацiскнога [э] пасля шыпячых, [ц] i [р] i ў 
часцiцы жэ (moze, pisze, ze, serce);

   y непаслядоўная перадача якання: nia curajsia i nie dziwisia, jaje i jeje;
   y адсутнасць падаўжэння зычных: zdarenie, prazwania, z pazarania;
   y розныя формы дзеясловаў 2-й асобы адзiночнага лiку I спражэння з 

канчаткам -ыш (mozysz), 3-й асобы – з канчаткамi -ець, -я (zawiec, pytaja), 3-й 
асобы дзеясловаў II спражэння – з канчаткам -е (chodzie), 1-й асобы множнага 
лiку I спражэння – з канчаткам -iм (znaim, sieim), формы мужчынскага роду 
прошлага часу з канчаткам -эў (pyl zakureu).

Уплывам польскай мовы абумоўлены: наяўнасць мяккага [н’] у асобных 
словах (kańca), [г] выбухнога (gazety), ужыванне е замест i ў каранях асобных 
слоў (kierawac), выкарыстанне формы назоўнiка ludzie, зваротных дзеясловаў 
тыпу smiajomsie.

Увогуле, адхiленнi ад агульнамоўных з’яў у мове твораў Ф. Багушэвiча 
ў многiх выпадках такiя ж, як i ў мове В. I. Дунiна-Марцiнкевiча. Але iх знач-
на менш i яны аднатыпныя, што сведчыць пра iмкненне паэта надаць мове 
сваiх твораў стройнасць i апрацаванасць.

Творы беларускiх аўтараў друкавалiся не толькi лацiнкай, але i так зва-
най грамадзянкай. Таму звернемся да твораў Янкi Лучыны i вызначым, якiя 
з’явы беларускай мовы i з якой паслядоўнасцю адлюстравалiся ў мове паэта-
сучаснiка Ф. Багушэвiча.
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У творах Янкi Лучыны («Вясновай парой», «Роднай старонцы», «Стары 
ляснiк») можна адзначыць:

   y аканне: балота, часта, араты, шчасливы  i  iнш., aле лhсомъ, бhдно, 
доброю i iнш. = 65 : 66;

   y яканне: зямлица, ня дашь, пясчаны i iнш., aле пошытые, ранней i iнш. 
= 63 : 2;

   y дзеканне: адзhтъ, дзhля, ледзве i iнш.;
   y цеканне: маци, лапци, цяжко i iнш.;
   y зацвярдзенне шыпячых (мужыкъ, ничого, цягнешъ i iнш., але собачий, 

нашей, жилы i iнш. = 11 : 59) i [р] (жарабятка, цяперъ, страляючи i iнш, aле 
зорька, бярёзки, няприглядная i iнш. = 5 : 37);

   y пераход [в], [л] у [ў]: абууши, поусюду, усе у тобе i iнш.; вауки, кину, 
доуго i iнш.;

   y прыстаўныя зычныя: вухо, гэты i iнш., aле науки = 6 : 1;
   y асiмiляцыйная мяккасць: перавесьць, hсьци, блисьцяць, aле песня, светъ, 

спину i iнш. = 3 : 9;
   y напiсаннi са спрашчэннем зычных: празникъ, сонце;
   y формы назоўнікаў мужчынскага i нiякага роду адзiночнага лiку месна-

га склону з канчаткамi -i, -е (у поли, на балоцh, у льсh), назоўнiкаў жаночага 
роду – з канчаткам -ы (на шубяницы);

   y формы прыметнiкаў множнага лiку назоўнага i вiнавальнага склону з 
канчаткам -ыя: дзhтки патомыя, силы старыя;

   y формы дзеясловаў 3-й асобы адзiночнага лiку цяперашняга i будучага 
часу I спражэння з канчаткам -е (мотае, знае, прiйдзе, прагляне), дзеясловаў 
II спражэння – з канчаткам -iць  (сядзиць, злупиць), дзеясловаў 2-й асобы 
II спражэння будучага часу – з канчаткам -еш (будзешь, станешь, цягнешь);

   y формы зваротных дзеясловаў тыпу: абhеуся, падзhуся, папауся, зва-
рицца, здарицца;

   y формы дзеепрыслоўяў тыпу: страляючи, абууши.
Творы Янкi Лучыны надрукаваны ў расiйскiх выданнях, таму ў iх у ад-

паведнасцi з рускай арфаграфiяй адлюстравалiся розныя этымалагiчныя на-
пiсаннi, не ўласцiвыя беларускай мове. Гэтым тлумачыцца непаслядоўнасць 
у перадачы акання (параўн.: счасливаю – доброю, часта – цихо, араты – ора-
тому і інш.), якання (патомыя – пошытые), асiмiляцыйнай мяккасцi (hсьци, 
блисьцяць – чесци, спина), зацвярдзення шыпячых i [р] (жарабятка – да-
раженький, бярёзка, ничого – собачий), неперадача афрыкаты [дж] (неуро-
жайная), формаў назоўнiкаў (на шубяницы – у гутарцh), формаў вышэй-
шай ступенi параўнання прыметнiкаў (лепший – старhе), ужыванне формаў 
прыметнiкаў i неасабовых займеннiкаў з канчаткамi -ый, -iй (живый, мыс-
ливый, драгий, самый), формаў дзеепрыслоўяў (страляючи – цяжко працуя).

Да мясцовых дыялектных з’яў адносяцца:
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   y формы iнфiнiтыва на -цi: жыци і інш.;
   y формы тыпу насьне без падаўжэння зычных;
   y формы дзеясловаў 3-й асобы адзiночнага лiку цяперашняга i буду-

чага часу абвеснага ладу тыпу каже, калыше, заплаче (у жывой народнай 
мове канчатак -э, aле пiсьмова перададзена лiтарай е пад уплывам рускай 
арфаграфii).

Нязначны польскi ўплыў можна адзначыць на прыкладзе слоў дзбан, коло 
(каля), шубяница.

Аналiз мовы вершаваных твораў беларускiх пiсьменнiкаў ХIХ ст. i асоб-
ных твораў тагачаснай публiцыстыкi вiдавочна паказвае, што ўсе аўтары 
ў сваёй моватворчасцi арыентавалiся на жывыя народныя гаворкi.  I калi 
ўлiчыць, што ўзаемаўплыў гаворак быў вельмi нязначным пры адсутнасцi 
хоць якога-небудзь друкаванага беларускамоўнага органа, а пiсьменнiкi былi 
раз’яднаныя, друкавалi свае творы рознай графiкай, у розны час i ў розных 
выданнях, выяўлялi рознае стаўленне да мовы, то зусiм зразумелая тая ва-
рыянтнасць у перадачы моўных з’яў, якая ўласцiва беларускаму пiсьменству 
ХIХ ст. (табл. 5).
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Глава 2 
 РАЗВІЦЦё леКСІчнАй 

І ГРАФІКА-АРФАГРАФІчнАй 
СІСтЭМы БелАРУСКАй МоВы ХІХ ст.

ХІХ  стагоддзе  –  выключны перыяд  у  гісторыі  беларускай мовы. Ва 
ўмовах прыгнечанага сацыяльна-эканамічнага становішча беларускага наро-
да, пры адсутнасці ўласнай дзяржаўнасці, нацыянальнай школы, канфесійнага 
адзінства, слабасці і размежаванасці нацыянальнай інтэлігенцыі, насуперак 
імкненням дзвюх процідзеючых іншанацыянальных экспансій – польскай і ру-
скай – па насаджэнні ў Беларусі сваіх ідэалагічных і моўна-нацыянальных 
прыярытэтаў мова здолела шляхам актывізацыі ўсіх рэсурсаў з аб’екта няс-
мелых зацікаўленняў асобных аматараў ператварыцца ў важны кансалідуючы 
і стымулюючы фактар станаўлення беларускай нацыі. З кароткіх беларуска-
моўных уставак у чужамоўныя тэксты ў якасці «этнаграфічнага дзівацтва» яна 
развілася да паўнавартасных мастацкіх і публіцыстычных твораў і атрымала, 
хоць і сціплую, слоўнікавую фіксацыю. Іншымі словамі, на працягу ХІХ ст. 
беларуская мова наблізілася да ўзроўню дастатковага, каб забяспечыць раз-
настайныя сферы нацыянальнага жыцця.

У главе ставіцца мэта пацвердзіць гэты тэзіс.
Існуе шэраг моўных паказчыкаў, якія дазваляюць кваліфікаваць ступень 

развітасці мовы з найбольшай відавочнасцю. Так, параметры запазычанняў 
у мове характарызуюць лексічную сістэму, з аднаго боку, у плане адкрытасці, 
здольнасці прымаць іншамоўныя элементы, а з другога – дэманструюць сту-
пень яе ўстойлівасці і самадастатковасці. Прадстаўленасць абстрактных і тэр-
міналагічных адзінак, якія абслугоўваюць маўленчыя сферы вышэйшага па-
радку, служыць паказчыкам функцыянальнай заангажаванасці мовы. Склад 
і фармальныя асаблівасці анамастычнай лексікі, якая з’яўляецца неад’емнай 
часткай  нацыянальнай  гісторыка-культурнай  спадчыны,  важным  звяном 
у ланцугу гістарычнай памяці народа, даюць магчымасць усвядоміць тое, 
наколькі мова на тым ці іншым этапе моўнага развіцця захоўвае сваё нацы-
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янальнае аблічча і моўную спецыфіку. А па ўзроўні графіка-арфаграфічнай 
упарадкаванасці можна меркаваць аб актуалізаванасці ў мове працэсаў яе 
нарматыўнай апрацоўкі.

Указаныя моманты і прадвызначылі структуру главы, у якой адпаведныя 
раздзелы прысвечаны даследаванню функцыянавання запазычанай, абстрак-
тнай, тэрміналагічнай (у прыватнасці, юрыдычна-заканадаўчай), анамастыч-
най лексікі беларускай мовы ў ХІХ ст., а ў асобным раздзеле разгледжа-
на станаўленне тагачаснай беларускай графіка-арфаграфічнай сістэмы (як 
у агульным плане, так і на прыкладзе канкрэтнага пісьмовага помніка – «Му-
жыцкай праўды» К. Каліноўскага).

2.1. заПазычанні ў беларускай мове ХіХ ст. 
(на матэрыяле слоўніка беларускай мовы 

і. насовіча, 1870)

Упарадкаванне прынцыпаў функцыянавання іншамоўных адзінак адно-
сіцца да ліку найбольш важных задач сучаснага беларускага мовазнаўства. 
Адной з перадумоў яе паспяховага вырашэння з’яўляецца высвятленне пер-
шасных тэндэнцый беларускага працэсу запазычання, а таксама яго нацы-
янальнай спецыфікі, бо добрае веданне моўнай рэтраспектывы дапамагае 
ўбачыць рэальную і несупярэчлівую з пункту погляду традыцый перспектыву.

ХІХ ст. займае своеасаблівае месца ў спрадвечным працэсе кантактавання 
беларускай мовы з іншымі мовамі. У гэты час «беларускія губерні ўяўлялі са-
бой у значнай ступені забыты Богам кут Расійскай імперыі, куды найноўшыя 
грамадскія  ідэі прабівалі сабе дарогу з вялікімі цяжкасцямі. Беларусь не 
была ўключана ў агульнаеўрапейскія працэсы адраджэння і фарміравання 
народаў. На яе тэрыторыі амаль не развівалася вышэйшая адукацыя (Віленскі 
ўніверсітэт быў зачынены ў 1832 г., а заснаваны ў 1848 г. Горы-Горацкі зем-
ляробчы інстытут – у 1864 г.)» [1, с. 74].

Паўкаланіяльнае становішча Беларусі ў складзе Расійскай імперыі, ад-
сутнасць уласнай дзяржаўнасці, забарона друкаванага слова, эканамічная 
адсталасць  –  усё  гэта  негатыўна  адбівалася  на  інтэнсіўнасці  беларуска-
іншамоўнага ўзаемаабмену. У такой сітуацыі не магла ісці гаворка аб нар-
мальных міжмоўных кантактах і прадуктыўным працэсе запазычання. Наадва-
рот, нават даўнія запазычанні мелі рэальныя шансы быць страчанымі ў выніку 
сваёй намінатыўна-функцыянальнай незапатрабаванасці.

Сама мова ў гэты час паступова пачынала выходзіць са стану глыбокага за-
няпаду, пасля таго як, будучы выцесненай з усіх сфер афіцыйнага ўжытку поль-
скай мовай у канцы XVII ст., яна больш за сто гадоў функцыянавала выключна ў 
вусна-дыялектнай форме. У выніку беларуская мова «была раздроблена на мно-
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ства дыялектаў… не вызначалася стройнасцю і ўпарадкаванасцю, бо не мела ста-
лых, агульнаабавязковых норм» [2, с. 128]. У ХІХ ст. адзначаюцца толькі першыя 
прыметы яе адраджэння, што праявілася ў пачатковым выяўленні напісанняў і 
словаўжыванняў, якія маглі б прэтэндаваць на нарматыўнасць. На такой стадыі 
моўнага развіцця намінатыўныя патрэбы яшчэ не былі настолькі вострымі, каб 
зварот да сродкаў іншых моў стаўся асабліва актуальным.

Такім чынам, у разглядаемы перыяд, з аднаго боку, адсутнічалі як знешнія, 
так і ўнутраныя выразныя стымулы актыўнага кантактавання беларускай мовы 
з замежнымі. Але, з другога боку, ненармалізаваная беларуская мова была нічым 
не абароненая ад разнастайных стыхійных іншамоўных уплываў.

Высветліць, як апісаная сітуацыя рэалізавалася на практыцы, паспрабуем 
на падставе матэрыялу Слоўніка беларускай мовы І. Насовіча (1870). Яго даныя 
вельмі паказальныя, паколькі гэта адзіная крыніца ХІХ ст., у якой іншамоўныя 
адзінкі, ужывальныя ў тагачаснай беларускай мове, масава прадстаўлены, пэўным 
чынам сістэматызаваны і лексікаграфічна апрацаваны.

У Слоўніку І. Насовіча выяўляюцца дзве разнавіднасці запазычанняў.
1. Першую складаюць лексемы, якія самім аўтарам аднесены ў разрад 

іншамоўных. Сярод іх вылучаюцца наступныя групы паводле паходжання:
   y запазычанні  з  класічных  моў  –  лацінізмы  (39  лексем)  і  грэцызмы 

(3  лексемы),  напрыклад:  адыстаръ  (нар.  отъ  Латин.  Adinstar)  ‘точь-въ-
точь’; выкспэнсовываць (Лат. expensare) ‘израсходовать, пускать въ расходъ’; 
лотръ  (Лат.  Latro  –  разбойникъ)  ‘мотъ,  бездhльникъ,  плутъ,  пьяница’; 
фарнапиксъ (Лат. inferna pix – адская смола) ‘жестокое истязаніе’; кериць (греч. 
Χαίρειν – веселиться) ‘кутить, пить въ веселомъ расположеніи духа’ і інш.;

   y балтызмы (у прыватнасці, літуанізмы) – 38 лексем, напрыклад: гармі-
дэръ  (Лит.  armidaris)  ‘шумъ,  тревога, безпокойство’; маргель  (Лит. marga) 
‘известковый камень, попадается въ  глинh’; отоса  (Лит. Atasis и Atzcjos) 
‘веревочный  или  ременный  тяжъ,  отъ  оси  къ  верхнему  концу  оглобли 
натянутый; правило’ і інш.;

   y гебраізмы – 16 лексем, напрыклад: бэйзехалэймусъ ‘бhда’, кошеръ ‘очи-
щение’, рехтъ ‘дhльно’ і інш.;

   y германізмы  –  13  лексем,  напрыклад:  виншоваць  (отъ  Нhм. 
Wünschen – желать) ‘поздравлять’; лихтарня (Нhм. Licht – cвhча) ‘фонарь’; 
стольмахъ (отъ столъ и Нhм. machen – дhлать) ‘столяръ’ і інш.;

   y паланізмы – 6 лексем, напрыклад: гатунокъ (Польск. gatunek) ‘разборъ, 
свойство’; лемэнтаръ (Польск. Elementarz) ‘букварь’; сцибло (отъ Польск. Scibło) 
‘сцебло’ і інш.

Зафіксавана таксама адна лексема з французскай мовы (вантура ў значэннях 
‘происшествие’ і ‘шутки, штука’) і дзве, пазначаныя як старажытнарускія (таръ 
‘паромъ, перевозный бревенчатый плотъ’ і тарча ‘щитъ’).

З сучаснага пункту погляду не заўсёды можна пагадзіцца з тым вызначэн-
нем паходжання слоў, якое прапануе І. Насовіч. Так, малаверагоднай уяўляецца 
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апраўданасць аднясення ў разрад іншамоўных такіх лексем, як вскуряць (ад лац. 
curo) ‘cтараться успhть въ чемъ’, видъ (по лит. wiejdalis) ‘лице’, корениць (по лит. 
kiericti) ‘вкоренять’, рущизна (Лит. Rasztine – грамотность) ‘русская грамота’. 
Лексемы визытоваць ‘посhщать для осмотра’, пилка ‘мячъ’ больш правамерна, 
відаць, лічыць запазычанымі з польскай мовы, а не з лацінскай. Лексема кепъ ‘ду-
ракъ, глупецъ’, якую І. Насовіч узводзіць да літоўскага giejbus ‘неповоротливый, 
неловкий’, больш цесную сувязь мае з польскім kiep. А лексему могоричъ, якая, 
паводле І. Насовіча, паходзіць ад літоўскага magariczy ‘попойка послh торга’, су-
часныя даследчыкі лічаць цюркскім запазычаннем [3, с. 195].

Абсалютную большасць лексем, пазначаных І. Насовічам як іншамоўныя 
адзінкі, можна аднесці да ліку так званых трансфармуемых арыгінальных 
запазычанняў [4, с. 11], якія захоўваюць пэўнае гукавое падабенства са сваім 
іншамоўным прататыпам, але не функцыянуюць у прымаючай сістэме ў чы-
стым літаральным выглядзе, а падлягаюць разнастайным зменам кораня, 
афіксаў, афармляюцца новымі канчаткамі і г. д.: напрыклад, слибизованне 
ад лацiнскага syllaba; дробеза ад літоўскага drabuzi; гундэръ ад нямецкага 
Нund. У вобласці семантыкі дастаткова выразна праяўляецца здольнасць такіх 
запазычанняў да сэнсавых пераўтварэнняў (напрыклад, пасія ад лат. passio 
‘cтраданіе’ паводле І. Насовіча мае значэнні: 1) церк. Богослуженіе, совер-
шаемое после вечерни въ воскресные дни Великаго поста… і 2) Раздраженіе, 
ярость; сэдэсикъ ад лат. sedes ‘cтулъ’ абазначае паняцце ‘донышко у рюмки’), 
а таксама да развіцця пераносных значэнняў (гл., напрыклад, феферъ ад ням. 
Pfefier ‘перецъ’ у значэнні ‘порядочный нягодяй’; язва ад літ. Aiza ‘трещина’ 
i Izos ‘лишай’ у значэнні ‘злой, язвительный, злорhчивый человhкъ’).

Акрамя таго, як правіла, запазычанні дадзенай разнавіднасці не мелі бела-
рускіх адпаведнікаў і з’яўляліся манапольнымі носьбітамі пэўных значэнняў. 
Аналіз паказаў, што запазычанні з класічных моў пераважна перадавалі ад-
цягненыя паняцці, паланізмы, германізмы і асабліва літуанізмы, найчасцей 
абазначалі канкрэтныя прадметы і з’явы, а гебраізмы ў асноўным служылі для 
адлюстравання спецыфічных яўрэйскіх рэалій.

У Слоўніку І. Насовіча выяўляецца 20 (з 42) запазычанняў з класічных 
моў, 8 германізмаў (з 13), 2 паланізмы (з 6), 1 гебраізм (з 16), 1 літуанізм 
(з 38)1, якія былі ўжывальнымі яшчэ ў старабеларускі перыяд2. Такім чы-

1 Істотнае пашырэнне складу балтызмаў у параўнанні са старабеларускім перы-
ядам, відаць, нельга звязваць з узмацненнем узаемадачыненняў беларусаў і балтаў 
у ХІХ ст. Гэты факт хутчэй можна тлумачыць тым, што многія балтызмы, боль-
шасць  з  якіх  складаюць  лексемы  бытавога  зместу,  аб’ектыўна  не  маглі  трапіць 
у старабеларускія тэксты са спецыфічнай тэматычнай накіраванасцю. А ў Слоўнік 
І. Насовіча, які адлюстроўваў жывую народную мову, яны аказаліся ўключанымі.

2 Іншамоўныя лексемы, ужывальныя ў старабеларускай мове, тут і далей вы-
значаліся паводле [5].
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нам, пераемнасць са старой мовай дэманструюць 48 % лацінізмаў, 61 % 
германізмаў, 33 % паланізмаў, 6,2 % гебраізмаў, 2,6 % літуанізмаў.

2. Другую разнавіднасць у Слоўніку складаюць адзінкі, якія не пазнача-
ны І. Насовічам як запазычанні, але маюць выразныя адзнакі іншамоўнасці: 
абсолюція, автентыкъ, вресень, инстынктъ, мhшканецъ, наслhддзе, празникъ, 
псуваць, реестръ, штукмайстеръ і г. д.  Іх колькасць даволі прадстаўнічая – каля 
400 лексем, не лічачы шматлікіх вытворных формаў. Асаблівае становішча такіх 
слоў у моўнай сістэме ў асобных выпадках выяўляецца з дапамогай каментарыяў 
тыпу шляхтами употребляемое (у адносінах слова актыкацыя, эдукацыя), заим-
ствовано простолюдинами от высшаго класа (авантура), употребляется средним 
классомъ (антэцэссоръ), слово употребляется въ среднемъ и высшемъ обществh 
(ассистенція), рhдко употребляется (грудзень, велерыбъ) і інш.

Большасць адзінак сярод запазычанняў названай разнавіднасці складаюць 
паланізмы розных тыпаў (207 лексем, г. зн. каля 54 %): словы, якія захоўваюць 
фармальныя прыметы свайго паходжання  (маженне, малевидло, невздзенч-
но, трваць, ценжаръ; заневинне, крайне, покорнh, слушне і інш.), і лексічныя 
паланізмы, аднясенне якiх да іншамоўяў грунтуецца на фактах іх захавання ў 
мове-крыніцы пры адсутнасцi ў cучасным слоўнiку беларускай мовы [6, с. 22] 
(гамоваць, забавка, звлаща, желhзко, катаръ, небескій, пивница, ульга і інш.). 
Прыкладна 17 % (больш 60 лексем) прыпадае на долю русізмаў (пераважна 
лексічных): запахъ, карандашъ, на взрыдъ, наверняка, полоценце, торговецъ, 
спасибо, уреме. Адзначаны ў дадзенай групе таксама запазычанні з еўрапейскіх 
моў (банкетъ, комэдыя, кувертъ, парфумъ, тэрминъ, хвилозопъ), нешматлікія 
балтызмы (бондачка) і ўкраінізмы (бажаць, дивитися, карбовенецъ).

Запазычанні другой разнавіднасці не маюць выразнай прывязкі да пэўнай 
функцыянальнай сферы: яны адзначаюцца як сярод лексем з абстрактным сэн-
сам (взменка, гардосць, долегливость, здзивене, омылка, справжене, экспен-
соване), так і сярод тых, што абазначаюць канкрэтныя паняцці (атрамэнтъ, 
баволна, злотый, помпа, хвалда, цвикель, ябко).

Зыходзячы  са  слоўнікавых напісанняў,  пэўным чынам  уніфікаваных 
І. Насовічам, дакладна вызначыць ступень фанетычнай адаптацыі такіх інша-
моўных лексем дастаткова складана. У цэлым можна канстатаваць, што яны 
часткова падлеглі ўздзеянню законаў беларускай фанетыкі (у прыватнасці, 
у адносінах абазначэння дзекання і цекання – наслhддзе, наўчицель, учци-
во, фанетычнага падаўжэння зычных – змартвенне, повздзержанне, печа-
лованне), не страціўшы пры гэтым спецыфічных адзнак свайго паходжан-
ня. Ступень словаўтваральнай, а таксама семантычнай асвоенасці, як можна 
меркаваць, залежала ў многіх выпадках ад даўнасці ўжывання той ці іншай 
адзінкі ў беларускай мове. Тыя іншамоўныя словы, што ўжо мелі сваю гісто-
рыю ў беларускай моўнай сістэме, функцыянавалі ў ёй са старабеларуска-
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га  перыяду,  характарызаваліся,  як  правіла,  разгалінаванай  семантычнай 
і словаўтваральнай структурай, напрыклад, лексема амбиція, якая ўжывалася 
ў значэннях 1) ‘тщеславие, высокомhріе, спесь’ і 2) ‘степенность и умhнье 
держать себя хорошо’ і мела шматлікія вытворныя – амбицыянтъ, амбицы-
янтка, амбиционъ, амбитъ, амбитный, амбицикъ. А запазычанні-неалагізмы 
вызначаліся семантычнай адназначнасцю і словаўтваральнай адасобленасцю 
(напрыклад, лексемы злеканне, направа, пеленговаць, первястковы, процэнтъ, 
пэндзэль, стопень, упованне і інш.)1.

Пераемнасць у гэтай групе запазычанняў са старабеларускім перыядам2 
складае прыкладна 32 %, прычым большасць запазычанняў, што перайшлі 
ў спадчыну ад старой мовы, гэта адзінкі польскага паходжання або сло-
вы з еўрапейскіх моў, засвоеныя беларускай мовай праз польскую. Новыя 
ж запазычанні – гэта ў асноўным русізмы.

Як паказаў аналіз,  запазычанні ў беларускай мове ХІХ ст.  займаюць 
прыкметнае месца, што, беручы пад увагу сацыяльна-гістарычную і моўную 
сітуацыю ў Беларусі разглядаемага перыяду, з’яўляецца цалкам чаканым і за-
канамерным вынікам.

Тое, што сярод запазычанняў паланізмаў (як традыцыйных, так  і но-
вых), тэматычная разнастайнасць, словаўтваральная актыўнасць і семантыч-
ная развітасць гэтых адзінак – спадчына даўніх цесных беларуска-польскіх 
кантактаў, якія захавалі актыўнасць і ў ХІХ ст.

Паказчыкі русізмаў (у абсалютнай большасці новых запазычанняў) – ад-
носна невысокі  лік,  невытворнасць,  адсутнасць  сярод  іх полісемантаў –  
абумоўлены нязначнай часавай працягласцю сувязяў паміж беларускай і ру-
скай мовамі. Руская мова ў ХІХ ст. яшчэ не стала прыярытэтнай крыніцай 
запазычанняў, хоць такая тэндэнцыя ўжо выразна намячалася.

Запазычанняў з іншых моў у Слоўніку І. Насовіча няшмат, бо пры нераз-
вітасці міжнародных кантактаў Беларусі з іншымі краінамі ў ХІХ ст. яны мелі 
вельмі мала шансаў трывала замацавацца ў тагачаснай беларускай моўнай 
сістэме.

У цэлым даследаванне запазычанага матэрыялу ў Слоўніку І. Насовіча па-
казала, што іншамоўны пласт у беларускай мове ХІХ ст. не быў празмерным: 
на 30 000 слоў, апрацаваных у дадзенай лексікаграфічнай крыніцы, прыпа-
дае каля 1 000 (разам з вытворнымі) запазычаных адзінак, што не перавышае 
3–4 % у агульным лексічным складзе. Адначасова такі працэнт запазычанняў 
сведчыць, што беларуская мова на ўказаным этапе не была закрытай сістэмай, 

1 Адзначаная заканамернасць не з’яўляецца абсалютнай.
2 Гл.: Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1–30. Мінск, 1982–2010, а так-

сама картатэку гэтага слоўніка з фондаў Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Ко-
ласа і Янкі Купалы НАН Беларусі.
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прызначанай толькі для абслугоўвання намінатыўных патрэб правінцыяльна 
абмежаванай часткі славянскага насельніцтва Расійскай імперыі. У надзвычай 
цяжкі перыяд існавання яна здолела не адарвацца ад сваіх каранёў, захаваць 
пераемнасць нават у адной з найбольш «слабых» частак лексічнага складу, 
не страціць адметнасць і самабытнасць, а значыць, мела добрыя шансы для 
далейшага развіцця ў якасці самастойнага моўнага ўтварэння.
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IV Мiжнар. навук. канф.: у 3 ч. Ч. 2. Вiцебск, 1997. С. 221–225.

2.2. ШляХі ПаПаўнення абстрактнай лексікі 
ў беларускай мове ХіХ ст.

Абстрактныя лексемы складаюць адносна невялікі фрагмент лексічнай 
сістэмы,  аднак  «іх  колькасць  і  словаўтваральная  здольнасць  аб’ектыўна 
з’яўляюцца паказчыкам ступені развіцця мовы, багацця і дасканаласці яе 
выяўленчых сродкаў» [1, с. 296].

Па прычыне паняційна-зместавай спецыфікі, у прыватнасці адсутнасці 
дакладанага дэнатата, за перыяд моўнага заняпаду беларуская абстрактная 
лексіка зазнала значныя страты ў сваім складзе. У ХІХ ст., калі беларуская 
мова пад уплывам адраджэнскіх павеваў паступова пачала выходзіць за рамкі 
вусна-бытавога ўжывання і набываць пісьмова-літаратурныя адзнакі, узнікла 
вострая патрэба ў намінацыі адцягненых паняццяў і фарміраванні адпавед-
най лексічнай падсістэмы. На матэрыяле твораў вядучых беларускамоўных 
пісьменнікаў ХІХ ст. – В. Дуніна-Марцінкевіча і Ф. Багушэвіча разгледзім, 
якім чынам і за кошт якіх сродкаў вырашалася гэтая задача.

У прааналізаваных тэкстах зафіксавана больш за 200 лексем абстрактна-
га зместу. Прыкладна 70–75 % з іх ліку адзначаны ў рэестры Гістарычнага 
слоўніка  беларускай  мовы  ў  некалькі  іншым  графічным  і  фанетыка-
арфаграфічным афармленні,  але, як правіла, у тым самым семантычным 
абліччы: abiecańnie, abyczaj, adwaha, apieka, achwota, bałamuctwa, wierność, 
wina, wola, hańba, hrech, hultajstwa, zwada, zdaroŭje, zmysł, kiepstwa, kryŭda, 
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litaść, miłaść,  nadzieja,  napaść,  nienawiść,  panawanie,  siła,  skutak,  sława, 
smiełaść, strach, trawoha, tuha, chwała, chciwość, cichaść, cnota, czesnaść, cześć 
і інш.1 Устаноўлены факт наяўнасці лексіка-семантычнай сувязі ў сферы аб-
страктнай лексікі на розных моўна-гістарычных этапах, на наш погляд, варта 
ўлічваць пры высвятленні пытання аб моўнай пераемнасці паміж старабелару-
скай і новай беларускай літаратурнай мовай, якое ў беларускім мовазнаўстве 
дасюль яшчэ застаецца дыскусійным.

Абнаўленне групы абстрактнай лексікі ў ХІХ ст. ішло рознымі шляхамі. 
Адзін з іх – запазычанне з іншых моў. Насуперак чаканням, у разглядаемы пе-
рыяд гэты працэс не быў асабліва прадуктыўным. Сярод абстрактных лексем 
вылучаны два словы інтэрнацыянальнага паходжання (іdeja і іdeał), германізм 
musztrawańnie, які мог быць запазычаны праз рускую або польскую мову, а так-
сама нешматлікія лексічныя паланізмы (adprawa, pławieńnie, рowitanie, praszkoda) 
і русізмы (waławodzańnie, hutarka, nazywa, prywyczka, prybyl, sumatocha).

Некаторыя з новых абстрактных лексем мелі дыялектнае паходжанне 
(naŭda, nachaba, niemaraść).

Заўважаны і прыклады ўтварэння лексем шляхам градацыі значэння ад кан-
крэтнага да абстрактнага. Напрыклад, брудъ у старабеларускай мове фіксуецца з 
канкрэтным значэннем ‘бруд, гразь, што-небудзь нячыстае’, а ў мове ХІХ ст. – з 
абстрагаваным пераносным значэннем ‘абвінавачанне ў чым-небудзь нізкім, ама-
ральным, нядобрасумленным’.

Найбольш актыўным спосабам папаўнення пласта абстрактных намінацый 
было словаўтварэнне. Асобныя лексемы ўтварыліся ад старых дзеяслоўных і 
прыметнікавых асноў (вередети – wierad, здзеятися – zdziajsnieńnie, сварити-
ся – swarka, смажити – smaha, спаткати – spatkanie, ухватити – uchwatka, 
маленький  – malenstwa),  другія  –  у  параўнанні  са  старабеларускай  мовай 
аформіліся новымі суфіксамі (бреханье – brachnia, будучее – buduczynia, гости-
на – haszczeńnie, дешевость – dzieszawizna, лаянье – łajka, любость – luboŭ, на-
смеянье – nasmieška, ошуканина, ошуканье – aszukanstwa, страховиско, страхо-
вище – strachatnia). Да наватвораў таксама можна аднесці лексемы, якія ў новай 
беларускай мове страцілі былы суфікс (глумление – hłum, доказанье – dokaz, за-
гаданье – zahad, сумованье – sum, трафунокъ – traf).

1 З дакладнасцю меркаваць, чаму многія запазычанні (напрыклад, большасць 
паланізмаў) уключаны ў Слоўнік без спецыяльных памет, дастаткова складана. Магчы-
ма, прычынай гэтага паслужыла своеасаблівае суб’ектыўнае ўспрыняцце іншамоўнасці 
слоў,  характэрнае  для  ўкладальніка Слоўніка,  які  заносіў  у  разрад  запазычаных 
толькі  лексемы  з няроднаснай для беларускай мовы першаасновай  (германізмы, 
лацінізмы, балтызмы, гебраізмы). Неабазначэнне польскага паходжання слова маг-
ло быць і вынікам свядомай устаноўкі на адмежаванне беларускай мовы ад польскай 
і мінімізацыю польскамоўнага ўплыву, якая была актуальнай у рускім мовазнаўстве 
ХІХ ст.
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Прыставачныя  ўтварэнні  прадстаўлены  словамі  з  прэфіксамі не-/ня- 
(niewiadomaść, niaszczascie, niedarod, niedaimki).

Суфіксальны спосаб словаўтварэння з’яўляўся яўна пераважаючым. Пры 
гэтым ужо можна весці гаворку пра прыярытэтнасць тых ці іншых суфіксаў 
у розных тэматычных групах. Так, у групе лексем са значэннем адцягнена-
га дзеяння і працэсу найбольш частотнымі былі суфіксы -енн (spatkańnie, 
sumawańnie, sumnieńnie)  і -к (nasmieška, swarka). А ў групе лексем са зна-
чэннем адцягненай якасці сферу ўплыву ў асноўным дзялілі суфіксы -асць 
(dabraść, wiesiołość, saramliwaść) і -ства (aszukanstwa, złaczynstwa, malenstwa).

У адрозненне ад старабеларускай мовы, у якой сярод слоў адцягненага 
зместу адзначалася дастаткова вялікая колькасць аднолькавых ці блізкіх па 
значэнні аднакарэнных дэрыватаў, аформленых рознымі суфіксамі (веселость, 
веселованье, веселье; воробицтво, вороженье; выкупленье, выкупованье; га-
данье, гадательство; доброта, добрость; злочинство, злочинность; жало-
ванье, жалость; колотня, колотнина  і  інш.), для беларускай абстрактнай 
лексікі ХІХ ст. не была характэрна словаўтваральная разнастайнасць. У гэты 
час пры ўтварэнні абстрактнай лексемы той ці іншы корань спалучаўся, як 
правіла, з адным канкрэтным суфіксам, а словаўтваральныя варыянты былі 
вельмі рэдкімі (bahaćcie, bahactwa).

Выяўленыя характарысткі абстрактных лексем (высокая ступень пераемнасці 
са старабеларускім перыядам, абмежаваная колькасць новых запазычанняў, не-
высокая інтэнсіўнасць развіцця значэнняў слоў, звязаных з трансфармацыяй ад 
канкрэтнага да абстрактнага, адсутнасць суфіксальных сінонімаў) сведчаць пра 
тое, што ў літаратурнай мове ХІХ ст. адбывалася пакуль не столькі папаўненне 
абстрактнай лексікі, колькі аднаўленне яе літаратурнага ўжывання, ці іншымі 
словамі – своеасаблівая рэанімацыя гэтага лексічнага пласта. Такая асаблівасць, 
аднак, не з’яўляецца падставай для прыніжэння ролі перыяду ХІХ ст. у гісторыі 
фарміравання абстрактнага арсенала новай беларускай літаратурнай мовы. У чы-
ста моўным плане ў адзначаны час з большай ці меншай ступенню выразнасці 
абазначыліся ўсе магчымыя шляхі абагачэння важнага лексічнага разраду і адбы-
лося накапленне моўнага патэнцыялу, неабходнага для далейшых змен. Акрамя 
таго, ужыванне адзінак адцягненага зместу на старонках літаратурна-мастацкіх 
тэкстаў наглядна прадэманстравала здольнасці беларускай мовы да вербальнай 
перадачы складаных абагульненых паняццяў і з’яў рэчаіснасці.

2.3. беларуская анамастычная сітуацыя ХіХ ст.

У гісторыі беларускай мовы,  і ў прыватнасці яе анамастычнай сістэмы, 
ХІХ ст. – своеасаблівы этап. З аднаго боку, у гэты час ва ўмовах дзяржаўнасці 
рускай мовы афіцыйны запіс беларускіх уласных імёнаў праводзіўся выключна 
на рускай мове, у выніку чаго беларуская анамастыка непазбежна знаходзілася 
пад моцным асімілюючым  і ўніфікуючым рускім уплывам. З другога боку, 



45

у ХІХ ст. на старонках беларускамоўных выданняў упершыню пасля доўгага 
перапынку атрымалі магчымасць фіксацыі не паланізаваныя або русіфікаваныя 
онімныя формы, а самабытныя ўласныя  імёны, утвораныя па спрадвечных 
беларускіх анамастычных законах. Фактычна побач з афіцыйным анамастыконам 
пачынаў фарміравацца неафіцыйны рэальны беларускі анамастыкон. Разгледзім, 
якія заканамернасці дзейнічалі ў гэтых дзвюх анамастычных сферах.

Анамастычная сітуацыя ХІХ ст. некалькі адрознівалася ў дачыненні да 
дзвюх асноўных груп онімаў: тапонімаў і антрапонімаў.

ТАПОНІМЫ. Як сведчаць даследчыкі старажытнай беларускай тапаніміі 
[1, с. 14–15], у ХV – першай палове ХVІ ст. беларускія ўласныя геаграфічныя 
назвы ва ўсіх пісьмовых крыніцах афармляліся на старабеларускай мове. Па-
чынаючы ж з другой паловы ХVІ ст., разам з узмацненнем польскіх пазіцый 
на беларускіх землях, а пазней – аб’яднаннем Вялікага Княства Літоўскага 
і Рэчы Паспалітай у адно дзяржаўнае ўтварэнне, старабеларуская тапанімічная 
сістэма паступова насычаецца польскімі моўнымі рысамі. Асабліва актыўным 
гэты працэс становіцца ў канцы ХVІІ ст. З ХVІІІ ст. большасць юрыдычных 
дакументаў у Рэчы Паспалітай, куды ўваходзілі і беларускія тэрыторыі, вяла-
ся на польскай мове. Адпаведна беларускія тапонімы запісваліся па-польску, 
атрымліваючы польскую агаласоўку, напрыклад: Słomianka, Dłuhi Las, Rze-
ki, Morze, Złota Góra, Wólka, Nowa Wieś, Zajączki, Borek, Žubry, Grygorowce, 
Grzybowce і г. д.

Пасля далучэння Беларусі да Расійскай  імперыі ў ХVІІІ ст. пачынаец-
ца адаптацыя беларускіх тапонімаў у сістэме рускай мовы. Да канца ХІХ ст. 
беларускія онімы ў афіцыйных рускамоўных крыніцах перааформіліся па 
рускіх пісьмовых канонах. Характэрна, што, нягледзячы на змену моўнага 
прыярытэту,  польскія  рысы  тым  не менш  не  зніклі  з  афіцыйных  запісаў 
беларускіх тапонімаў. Гэта было звязана з тым, што беларускія геаграфічныя 
назвы прыжыўляліся на рускую глебу своеасаблівым чынам – у асноўным яны 
механічна транслітараваліся рускай кірыліцай з польскіх карт і дакументаў, 
што спрыяла захаванню іх паланізаванага выгляду. У рускіх дакументальных 
запісах канца ХІХ ст.1 рэгулярна фіксуюцца польскія няпоўнагалосныя формы 
(Блоты, Влодавка, Грудекъ (Гродекъ), Дрогичинъ) і формы з адлюстраваннем 
спецыфічных польскіх гукаў, гукаспалучэнняў і вымаўленчых асаблівасцей 
(Хорунжишки, Свhнскополье,  Тересполье,  Буйвидзы,  Вильно, Минск, Жо-

1  Тут і далей у падраздзеле гл. наступны спіс афіцыйных рускамоўных крыніц: 
Матеріалы для географіи и статистики Россіи, собранные офицерами Генерально-
га штаба. Виленская губернія. Спб., 1861; Матеріалы для географіи и статистики 
Россіи, собранные офицерами Генеральнога штаба. Гродненская губернія. Спб., 1863; 
Матеріалы по этнографіи Гродненской губерніи. Выпуск второй. Вильна, 1912; Опыт 
описанія Могилевской губерніи. Въ трехъ книгахъ. Могилевъ на Днhпрh. 1882–
1884. 
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лудекъ  і пад.). Сустракаюцца і выпадкі адлюстравання польскіх лексічных 
(Мhшканцы, Старовесская волость) і граматычных рыс (Великая Чорна). Ня-
рэдка адзначаюцца і проста памылковыя напісанні беларускіх тапонімаў, што 
былі вынікам няправільнай транслітарацыі, якая ажыццяўлялася часцей за ўсё 
без уліку спецыфікі польскага вымаўлення і арфаграфіі, а таксама асаблівасцей 
польскай лацінкі: Ліознo (пол. Liozno, бел. Лёзна), Кржевино (пол. Krzewino, 
бел. Крэвіна),  аналагічна Ивіе, Мядзіол, Піомонтъ-Озерцы, Піоромонтъ, 
Пліосы, Проваліоны, Быстржица, Добржиневъ, Пржеломъ.

Цікава, што ў некаторых выпадках сэнс назвы быў відавочна зразумелым 
для рускіх дакументалістаў, тым не менш яна ўсё роўна палітарна перапісвалася 
з польскага ўзору. Напрыклад, у «Матеріалах для географіи и статистики 
Россіи» па Віленскай губерні пры тапонімах, аформленых у выразнай поль-
скай агаласоўцы, падаюцца такія тлумачэнні іх этымалогіі: Ржечки (при двухъ 
небольшихъ ручьяхъ); Крживичи (напоминаетъ названіе одного славянского 
поколhнія).

Польскія рысы ў беларускім афіцыйным тапаніміконе канца ХІХ ст. 
назіраюцца і на структурным узроўні, напрыклад, у назвах тыпу Попорцh, 
Ньмонайцh,  Рукойне,  Геранойне.  У  тагачасных  рускіх  дакументальных 
запісах па Віленскай і Гродзенскай губернях рэгулярную фіксацыю атрымалі 
тапанімічныя варыянты з характэрным польскім тапафармантам -щизна за-
мест беларускага -шчына: Анчеровщизна, Еголовщизна, Залещизна, Марков-
щизна, Наборовщизна, Нарбутовщизна, Рачковщизна, Фальковщизна, Шар-
ковщизна, Яковщизна і г. д. Характэрна, што ў запісах населеных пунктаў па 
Магілёўскай губерні, наадварот, паслядоўна ўжываецца фармант -щина: Буд-
ловщина, Волковщина, Кулаковщина, Проваленщина, Рудковщина. Відаць, 
на блізкіх да Расіі бедных па ўрадлівасці  землях гэтага рэгіёна польскія 
ўладанні засноўваліся рэдка і адпаведна польскі ўплыў на тапанімію быў не 
такім выразным, як на заходніх беларускіх тэрыторыях.

У прааналізаваных беларускамоўных выданнях ХІХ ст. склад тапо німаў не 
вельмі прадстаўнічы. Але матэрыял усё ж дазваляе зрабіць пэў ныя назіранні 
i вывады. Так, відавочна, што геаграфічныя назвы ў беларуска моўных тэк-
стах аформлены не ў афіцыйнай, а ў нерэгламентаванай вусна-моўнай фор-
ме з больш ці менш поўным адлюстраваннем беларускай фанетыка-граматыч-
най спецыфікі, прычым не толькі агульнамоўнай, але і дыялектнай: пирыдъ 
Мугулевомъ, у Мугулhви, подъ Галовчинымъ (Бясhда); u Łahojsku, Krasnapoja 
(Wieczеrnicе), u Smurgoni, u Wilniu, na Waŭkieły, z Biaraziny (Dudka). Гэтая 
асаблівасць прасочваецца нават пры слоўнікавай фіксацыі тапонімаў у Слоўніку 
І. Насовіча: Амциславъ, Анциславъ. Характэрна, што ў народным неафіцыйным 
афармленні фіксуюцца і небеларускія тапанімічныя найменні: Ердань (Ир-
дань), Нhметчина (Нhмеччина), Рущизна, Гдань (Насовіч), s Arszawy, Krakaŭ, 
Piciarburch, Maskwa (Pan Tadeusz), toj u Meryku padaŭsia, s Patarburku (Dudka).
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Польскі ўплыў на структуру беларускіх тапонімаў пры іх неафіцыйных 
запісах можна прасачыць хіба што ў афармленні назвы Mińśk, kala Mińśka 
(Wieczеrnicе).

У цэлым у ХІХ ст. афіцыйная форма беларускіх тапонімаў, якая складва-
лася на аснове раней паланізаваных пісьмовых узораў, заставалася ў значнай 
ступені паланізаванай, нягледзячы на тое, што тагачасны расійскі ўрад праводзіў 
жорсткую палітыку, накіраваную на пазбаўленне ад «пальшчызны» ва ўсіх 
сферах грамадска-культурнага жыцця ў Беларусі. Дадатковыя рускамоўныя 
трансфармацыі увогуле істотна аддалілі беларускія ўласныя назвы ад зыходна-
га нацыянальнага ўзору.

Неафіцыйны ж тапанімікон, заснаваны на народнай тапаніміі, фактычна не 
ўтрымліваў польскіх рыс. Ён складаўся з вусна-моўных формаў, якія не падлягалі 
абавязковай рэгламентацыі падчас польскага асваення беларускай тапаніміі, не 
перарабляліся спецыяльна на польскі ўзор, а таму ў вялікай ступені здолелі заха-
ваць нацыянальна-спецыфічны выгляд.

АНТРАПОНІМЫ.  Вядома,  што  ў  працэсе  фарміравання  беларуска-
га іменніка гістарычна адыгралі ролю дзве іменаслоўныя традыцыі – права-
слаўная і каталіцкая. Гэтаму ў значнай ступені спрыяла знаходжанне Беларусі 
на руска-польскім этнакультурным і рэлігійным сумежжы. Аснову беларуска-
га іменаслову, таксама як рускага і польскага, складалі імёны, што прынята на-
зываць хрысціянскімі, кананічнымі або каляндарнымі. Аднак, калі ў польскім 
іменаслове паслядоўна рэалізоўвалася каталіцкая  іменаслоўная сістэма, а ў 
рускім – праваслаўная, то спецыфіка беларускага іменаслову заключалася ў тым, 
што ён уяўляў сабой спалучэнне элементаў абедзвюх сістэм. З даследаванняў па 
старажытнай антрапаніміі вынікае, што беларусы ў сваёй іменалагічнай прак-
тыцы здаўна выкарыстоўвалі імёны і каталіцкага, і праваслаўнага календара: 
Ермолай, Исидор, Иаков, Лаврентий, Парфений, Феодосий, Феодор і Зыгмунт, 
Кароль, Каспер, Теодор, Якуб, Юстина, Ядвига. Факт паралельнага ўжывання 
каталіцкіх і праваслаўных імёнаў фіксуюць многія даследчыкі: М. В. Бірыла (у 
гісторыка-юрыдычных дакументах ХV–ХVІІІ стст.) [2, с. 324], Г. К. Усціновіч (у 
антрапаніміконе Гродзеншчыны і Брэстчыны ХІV–ХVІІІ стст.) [3, с. 6], Г. М. Ме-
зенка (у інвен тарных запісах па г. Віцебску ХVІІ ст.) [4, с. 206], Л. Цітка (у даку-
ментах з тэрыторыі Беласточчыны ХVІ ст.) [5, с. 103].

Акрамя адзначанай асаблівасці, у беларускім нацыянальным антрапа-
німіконе ўжо з ХІV ст. назіраецца функцыянаванне (побач з поўнымі імёнамі) 
імёнаў у выглядзе гіпакарыстык і эмацыянальна-ацэначных варыянтаў (Ігнась, 
Вінцук, Міхал, Міхалка, Янук), а таксама імена лагічных формаў, апрацаваных 
на беларускай глебе ў фанетычных і марфалагічных адносінах (Апанас, Аўсей, 
Хведар, Хрол, Якім). Вялікі працэнт трансфармаваных у народна-размоўным 
духу формаў у помніках ХІV–ХVІІІ стст. адзначаюць М. В. Бірыла [2, с. 324], 
Г. К. Усціновіч [3, с. 12], Л. Цітка [5, с. 103–104].
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Каталіцкія імёны захаваліся ў беларускім іменаслове і ў перыяд Расійскай 
імперыі. У афіцыйных рускіх матэрыялах па статыстыцы і этнаграфіі бела-
рускіх губерняў канца ХІХ ст. (гл. спіс вышэй) побач з праваслаўнымі імёнамі 
Діомидъ, Ермилій, Прокофій, Fеофилъ, Евфимія, Fекла рэгулярна фіксуюцца 
імёны з каталіцкага календара Витольдъ, Владиславъ, Каетанъ, Казимиръ, 
Карлъ, Людвигъ, Ядвига, Януш, Эдмундъ. У трэцяй кнізе серыі «Опыт опи-
санія Могилевской губерніи» пададзены алфавітны спіс землеўласнікаў па 
ўездах, у якім спецыфічныя каталіцкія і праваслаўныя імёны дакладна разме-
жаваны паводле веравызнання сваіх носьбітаў. Праўда, нязменнымі ў гэтых 
спісах, як правіла, заставаліся толькі тыпова каталіцкія імёны, якія не мелі 
праваслаўных адпаведнікаў (Габрыель, Дамінік, Казімер, Ромуальд, Франц). 
Калі ж для каталіцкага імя можна было знайсці аналаг у праваслаўным ка-
лендары, то яно запісвалася па-руску. Так, з’явіліся ў запісах каталікі Василій 
(ад каталіцкага Базыль), Николай (ад Міколай), Иосифъ (ад Юзэф), Елисаве-
та (ад Эльжбэта) і інш.1

А вось своеасаблівыя фанетычныя і структурныя беларускія рысы ў рус-
кіх афіцыйных запісах ХІХ ст. цалкам зніклі з беларускага іменніка. Ва ўсіх 
прааналізаваных матэрыялах імёны жыхароў Беларусі зафіксаваны ў поўнай 
кананічнай форме і аформлены па правілах тагачаснай рускай арфаграфіі: 
Димитрій, Fекла, Fеодоръ, Fеофилъ, Fилиппъ, Екатерина, Ефимія.

У складзе неафіцыйнага антрапанімікону, прадстаўленым у беларускамоўных 
тэкстах ХІХ ст. [6], фіксуюцца як праваслаўныя, так і каталіцкія імёны (пры 
безумоўным прыярытэце праваслаўных). Напрыклад, у Слоўніку І. Насовіча 
знаходзім: Авгиння, Авдакимъ, Авласъ, Авхимъ, Васюта, Гардзhй, Илля, Ники-
поръ, Панцhлей, Сапронъ, Селивонъ, Хадора, Пёкла, Прузына i Агата, Базыль, 
Мацей, Юстына, Якубъ і г. д. Абсалютная перавага праваслаўных імёнаў ад-
значаецца ў апавяданнях В. Дуніна-Марцінкевіча (Naum, Cit, Chalimon, Sauka, 
Siamion, Kuźma, Hryhor, Chwiador, Daniła, Zmiecier), нават ксёндз у «Вечарніцах» 
завецца Апанасам (ksiądz starszy Apanas). Каталіцкія ж імёны сустракаюцца 
толькі ў польскамоўнай частцы «Сялянкі» (Filon, Karol) і ў спісе prenumeratorów 
(падпісчыкаў), які прыкладаецца да «Пана Тадэвуша» (Franciszek, Józef, Jakub, 
Bonawentura, Stanisław, Wojcech).

У беларускамоўных выданнях ХІХ ст. фактычна 100 % антрапанімічных 
ужыванняў адлюстроўваюць асаблівасці жывой беларускай мовы, многія імёны 
да таго ж уяўляюць сабой усечаныя і ацэначныя формы: Anania, Apanas, Domka, 
Johasia, Prachor, Sauka, Piatrok, Jouha, Kulina, Marchwa, Urszula і інш. Апрацоўцы 
ў беларускамоўным кантэксце падлягалі і характэрныя польскія імёны, напры-
клад, Pan Jery (пры польскім Jerzy) у «Вечарніцах» В. Дуніна-Марцінкевіча. 
Нярэдка адно імя падаецца ў некалькіх фанетыка-структурных варыянтах, на-

1  Гл.:  Опыт  описанія  Могилевской  губерніи.  Въ  трехъ  книгахъ.  Могилевъ 
на Днhпрh. 1882–1884. С. 45–259.
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прыклад, у І. Насовіча: Ганночка, Ганнулька, Ганнуля, Ганнуся, Ганнэчка (ад Ган-
на); Габрусь, Гаврикъ, Гаврюкъ (ад Гаврило), у «Вечарніцах»: Zmicier (Zmicior), 
Zmitrok. Кананічных формаў у неафіцыйным іменніку не адзначана ўвогуле, 
поўныя іменалагічныя формы таксама сустракаюцца выключна рэдка.

У цэлым афіцыйны беларускі антрапанімікон ХІХ ст. быў максімальна 
пазбаўлены польска-каталіцкіх элементаў, а таксама істотна перааформлены 
згодна з рускімі арфаграфічнымі і анамастычнымі ўзорамі. Неафіцыйны ж 
беларускі антрапанімікон, непасрэдна, без карэкціроўкі адлюстроўваючы жы-
вую іменалагічную сітуацыю, напрамую звязаную з існуючым канфесійным 
падзелам беларускага насельніцтва, утрымліваў больш кампанентаў польска-
каталіцкага паходжання. Падобна iменнiку старажытнага перыяду, ён выгля-
дае выразна апрацаваным у нацыянальных вуснамоўных традыцыях, у ім 
фіксуюцца толькі спецыфічныя беларускія антрапонімныя формы, якія да гэ-
тага доўгі час бытавалі выключна ў вуснай сферы.

У выніку ў ХІХ ст. афіцыйны анамастыкон беларусаў, прадстаўлены ў рускіх 
дакументальных запісах, і неафіцыйны анамастыкон, зафіксаваны на старонках 
беларускамоўных выданняў, уяўлялі дзве самастойныя анамастычныя сферы. 
Пры неафіцыйных запісах беларускіх уласных імёнаў (як у мастацкіх тэкстах, 
так  і  ў  лексікаграфічных крыніцах)  заўважаюцца  адрозненні  ад  афіцыйна-
дакументальных запісаў.

Наяўнасць паралельных і па многіх параметрах супрацьстаўленых онімных 
сістэм  з’яўляецца  адлюстраваннем  грамадскай  і  культурна-гістарычнай 
сітуацыі на тэрыторыі тагачаснай Беларусі. Так, рускамоўныя іменалагічныя 
формы падтрымліваліся дзяржаўнасцю рускай мовы на тэрыторыі Беларусі. 
Актывізацыя ж народных тапонімных і іменных формаў у пісьмовай практы-
цы арганічна ўпісваецца ў працэс нацыянальнага адраджэння на жывой народ-
най аснове, які якраз і распачаўся ў ХІХ ст. Асноўная задача пры станаўленні (а 
фактычна ўзнаўленні) беларускай нацыянальнай анамастычнай формы на па-
чатковым этапе развіцця новай беларускай літаратурнай мовы заключалася ў 
пазбаўленні ад польска-рускіх моўных напластаванняў.
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2.4. графіка-арфаграфiчная сПецыфiка 
беларускiХ выданняў ХiХ ст.

2.4.1. агульная характарыстыка графікі і арфаграфіі

Графіка. На пачатковым этапе фарміравання беларускай мовы склала-
ся надзвычай спецыфічная сітуацыя адносна графічнай перадачы на пісьме 
вуснага маўлення. Натуральная для такога перыяду графічная варыянтнасць 
у межах пэўнай графічнай сістэмы на беларускай глебе дапаўнялася варыянт-
насцю за кошт паралельнага выкарыстання двух шрыфтоў – лацiнскага (у так 
званай польскай мадыфiкацыi) i кiрылiцкага (на аснове рускай «гражданкi»). 
Графічная дваістасць была цалкам заканамернай на фоне тагачаснай культурна-
гістарычнай сітуацыі.

Пачатак суіснавання двух тыпаў шрыфта ў практыцы беларускага кніга-
выдання прыпадае на першыя гады ХІХ ст., калі пасля працяглага перапын-
ку беларуская мова зноў пачала ўваходзіць у пісьмовы ўжытак. Да гэтага 
часу тыповай беларускай графікай была кірыліца – як у рукапіснай традыцыі, 
так і ў друкаваных тэкстах, пачынаючы ад скарынаўскіх выданняў ХVІ ст. 
па ХVІІІ ст. Выключэнне складаюць толькі аформленыя лацінскім шрыфтом 
тэксты беларускамоўных інтэрмедый да драматычных твораў канца ХVІІ–
ХVІІІ стст., напісаных на польскай або лацінскай мовах. Апрача таго, захаваліся 
нешматлікія прыклады выкарыстання лацінскай графікі пры перадачы белару-
скай вуснай гаворкі сярэдзіны ХVІІІ ст. у асяроддзі «адукаваных і/або сацы-
яльна мабільных беларусаў» [1, с. 338], у чым бачыцца актыўны польскі ўплыў 
на беларускую культуру ў згаданы перыяд.

У ХІХ ст. падчас першага нацыянальнага адраджэння лацінская графіка 
пачала актыўна выкарыстоўвацца ў беларускім пісьменстве. Лацінская  і кі-
рыліцкая графічныя разнавіднасці з гэтага часу на працягу ХІХ – пачатку ХХ ст. 
функцыянавалі ў беларускай пісьмовай практыцы фактычна паралельна.
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На  славянскім  грунце  апазіцыя шрыфтоў  звычайна  знаходзіцца  ў  су-
вязі з апазіцыяй веравызнанняў: лацінкай карыстаюцца католікі, а кірылі-
цай – вернікі праваслаўнай канфесіі. На тэрыторыі Беларусі, размешчанай 
на руска-польскім этнакультурным і рэлігійным памежжы, традыцыйна функ-
цыянуюць дзве хрысціянскія царквы – праваслаўная і каталіцкая. Таму выка-
рыстанне абедзвюх графічных сістэм у беларусаў было з’явай зусім натураль-
най. Больш таго, «апазіцыя кірыліцы і лацініцы… аказалася ўключанай у шэраг 
іншых нацыянальна-палітычных і культурных працэсаў і калізій» [1, с. 338]. 
Так, графічнай дваістасці беларускага пісьменства ХІХ – пачатку ХХ ст. у знач-
най ступені садзейнічала своеасаблівае руска-польскае «двухмоўе», калі на бе-
ларускай тэрыторыі польская і руская мовы былі не проста «суседкамі» бела-
рускай, а мелі пэўны функцыянальны статус: польская ўжывалася па традыцыі, 
як спадчына даўніх культурных і грамадскіх сувязяў беларускага і польска-
га народаў, руская – як афіцыйная мова Расійскай дзяржавы, у склад якой 
уваходзіла Беларусь.

Суадносіны паміж дзвюма графічнымі сістэмамі гістарычна змяняліся 
ў залежнасці ад таго, як складваліся ўмовы для функцыянавання польскай 
і рускай моў.

Прыкладна да 60-х гг. ХІХ ст. у беларускім друку выкарыстоўвалася пе-
раважна лацінская графіка, выключаючы хіба што тыя творы, якія з’яўляліся 
ў  расійскім  перыядычным друку. Лацінкай  друкаваліся  творы Я. Чачота, 
Я. Баршчэўскага, А. Рыпінскага, В. Дуніна-Марцінкевіча, «Мужыцкая праўда» 
К. Каліноўскага. Кірыліца ў гэты час прымянялася вельмі рэдка, асобнымі 
выданнямі ў 1830–60-я гг. на ёй выйшлі фактычна толькі тры беларускамоўныя 
творы: «Бясhда старога вольніка…», «Расказ на бhлорусском нарhчіи» і «Пра-
мова Старавойта». Трываласць становішча лацінкі абумоўлена галоўным чынам 
двума фактарамі. Па-першае, абвяшчэнне рускай мовы дзяржаўнай у Беларусі 
пасля далучэння яе да Расіі напачатку амаль ніколькі не пахіснула пазіцыі поль-
скай мовы. Польская і мясцовая беларуская шляхта па-ранейшаму працягвала 
размаўляць і пісаць па-польску. Моцнай падтрымкай прэстыжу лацінкі служы-
ла і тое, што да 30-х гг. ХІХ ст. польская мова была мовай школьнага навучання 
і мела своеасаблівы статус мовы культуры і адукаванасці. Па-другое, да ўсяго 
гэтага трэба дадаць і папулярнасць каталіцкай царквы ў Беларусі, што таксама 
істотна падвышала аўтарытэт лацінкі.

У такой сітуацыі зусім натуральна, што лацінка знаходзіла прызнанне 
ў адукаваных беларусаў і прымянялася пры друкаванні беларускіх тэкстаў. 
Значная частка беларускамоўных пісьменнікаў і выдаўцоў беларускіх кніг 
былі выхаваны ў духу польскай культурнай традыцыі і належалі да каталіцкай 
канфесіі, таму лацінскі алфавіт успрымаўся імі як элемент моўнай сувязі 
з польскай культурай. Усе аўтары, як правіла, добра валодалі польскай мо-
вай, пісалі на ёй, а таму і свае беларускія творы афармлялі звыклай лацінкай.
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Ва ўмовах рускага моўнага ўціску выбар лацінкі быў да таго ж часцей за ўсё 
свядомым апазіцыйным крокам, «семіятычна маркіраваным» апазнаваўчым зна-
кам прыналежнасці да польскай культуры, і азначаў «каталіцкую, прапольскую 
і “заходнюю” (“еўрапейскую”) арыентацыю таго, хто піша; быў сімвалам яго 
апазіцыйнасці да імперыі і салідарнасці з польскім свабодалюбствам» [1, с. 339]. 
Гэты аргумент у большай ці меншай ступені, відаць, быў актуальным для ўсіх 
беларускамоўных аўтараў у ХІХ ст. В. Дунін-Марцінкевіч, выбіраючы лацінку, 
свядома абмяжоўваў сваю чытацкую аўдыторыю і нават паставіў пад цэнзур-
ны ўдар пераклад «Пана Тадэвуша»: цэнзура заба раніла яго толькі з-за ўжытага 
лацінскага шрыфта. Для К. Каліноўскага кі рыліца была «літарамі ворага», а 
лацінка – «натуральным пісьмом уніята Jaśka haspadara z pad Wilni, ад імя яко-
га ён выступае ў абарону Rządu, варожага рускаму цару» [2, с. 286]. Да лацінкі 
меў асаблівую прыхільнасць і Ф. Багушэвіч. Захаваліся звесткі пра тое, што 
пісьменнік хацеў бачыць свае творы аформленымі менавіта лацінскай графікай, 
а рукапісную «Скрыпачку беларускую» «завяшчаў жонцы аддаць у друк толькі 
на той умове, што яна будзе друкавацца лацінскімі літарамі» [2, с. 286].

А тым часам расійскі ўрад усё больш настойліва намагаўся аслабіць польскі 
ўплыў у Беларусі і ажыццявіць сваю русіфікатарскую палітыку. У 1859 г. выйш-
ла спецыяльная пастанова, якая забараняла «друкаванне азбук, што заключаюць 
у сабе прымяненне польскага алфавіта да рускай мовы» [3, с. 10]. Не дазваля-
лася таксама завозіць такія кнігі з-за мяжы. І хаця пастанова фармальна даты-
чыла тагачаснай украінскай (маларускай) мовы, яе дзеянне распаўсюджвалася 
і на беларускамоўнае кнігадрукаванне. Тэкст пастановы ў пашыраным яго 
тлумачэнні ўвайшоў у «Часовыя правілы па цэнзуры», якія былі зацверджаны 
ў 1862 г. Пасля гэтага для беларускай кнігі фактычна не заставалася шанцаў 
быць надрукаванай лацінскім шрыфтом, чым, па сутнасці, цалкам перакрываўся 
шлях самабытнай беларускай літаратуры да выдання.

З 60-х гг. ХІХ ст. доля лацінскай графікі ў беларускім кнігадрукаванні 
прыкметна зніжаецца. А калі ў 1890-я гг. выдавецкая дзейнасць на белару-
скай мове значна ажывае, беларускі друк ужо актыўна карыстаецца кірыліцай. 
Лацінкай выходзяць толькі творы Ф. Багушэвіча, якія публікуюцца за межамі 
царскай Расіі.

Падчас выдавецкага ўздыму 90-х гг. ХІХ ст. пазіцыі лацінкі паслабля-
юцца настолькі, што гэты перыяд можна лічыць паваротным ў гісторыі бе-
ларускай графікі, калі беларускае кнігадрукаванне бярэ выразную арыента-
цыю на кірыліцу. У зводным каталогу «Кніга Беларусі: 1517–1917» да 1890 г. 
зафіксавана 25 выданняў на лацінцы і 3 – на кірыліцы, а за перыяд з 1891 па 
1917 г. – 139 кніг на кірыліцы і 67 на лацінцы (маюцца на ўвазе самастой-
ныя беларускамоўныя выданні, без уліку тых фальклорных і этнаграфічных 
даследаванняў на рускай і польскай мовах, у якіх маюць месца толькі асоб-
ныя беларускамоўныя фрагменты) [4].
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Кірыліцкая графіка дамінуе і ў першыя гады ХХ ст. Найбольш паслядоўна 
яна прымяняецца ў арыгінальных, перакладных творах і перыядычных вы-
даннях. Не выходзіць канчаткова з ужытку і лацінка, але яе выкарыстанне 
абмяжоўваецца толькі перавыданнямі тэкстаў, раней надрукаваных лацінскім 
шрыфтом. Сярод іх творы В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, творы 
рэлігійнага зместу (напрыклад, Bančkoŭski D. Karotkaje wyjaśnieńnie abradaŭ 
R.-katalickaho kaścioła, Wilnia, 1914; Bobič Ild. Ks. Dr. Niadzielašnija ewanhie-
lii i nawuki, Wilnia, 1912; Kantyczka, abo sabrańnie nabożnych piesień dla użytku 
katolikaŭ biełarusaŭ, Wilnia, 1914; Pačobka B. Boh z nami, Wilnia, 1915; Szuster J. 
Karotkaja historyja świataja, Pb., 1914 i Wilnia, 1917 і інш.). У зводным катало-
зе «Кніга Беларусі: 1517–1917» публікацыі кірыліцай і лацінкай знаходзяцца 
ў наступных суадносінах: за 1801–1905 гг. на кірыліцы выйшла 22 выданні, 
на лацінцы – 27, за 1906–1917 гг. на кірыліцы – 129, на лацінцы – 84 [4].

Друкаванне тэкстаў на беларускай мове кірылічным шрыфтом у ХІХ ст. 
распачалося па ўзоры рускага кірылічнага кнігадрукавання з ужо адпрацаванымі 
прыёмамі перадачы рускай мовы на пісьме, кадыфікаванымі ў граматыцы 
Я. К. Грота. Выкарыстанне альтэрнатыўнай кірыліцкай сістэмы – украінскай 
«драгаманаўкі» – адзначана толькі ў перакладной украінскай брашуры «Про 
багацтво да бьедносць» (Жэнева, 1881). Прымяненне рускай мадыфікацыі 
кірыліцы для перадачы беларускіх тэкстаў суправаджалася графічнай вары-
янтнасцю рознага паходжання.

Сістэма рускага дарэвалюцыйнага алфавіта характарызавалася некато-
рай збыткоўнасцю, якая заключалася ў неадрозненні аднаго гука адносна 
некалькіх знакаў (напрыклад, абазначэнне гука [е] знакамі е і h) або ў аба-
значэнні па традыцыі ўжо неіснуючага гука (ужыванне знака ъ для абазна-
чэння былога рэдукаванага гука). На першым этапе кірылічны алфавіт рускай 
мадыфікацыі пры стварэнні тэкстаў на беларускай мове запазычваўся амаль 
механічна. Збыткоўныя графічныя знакі, натуральна, трапілі і ў беларускія 
выданні, што было адной з прычын графічнай варыянтнасці тагачаснай бе-
ларускай кірыліцы. Праявілася гэта ў наступным.

У галіне вакалізму побач з літарай е для абазначэння гука [е] ўжываліся 
літары е і h: да поўсмерци, на рельсахъ, поле і цhна, hздзяць, на вайнh. У ру-
скай мове h па традыцыі пісалася на месцы старажытнага гука, які паводле 
вымаўлення нагадваў дыфтонг іе, а затым у рускай і беларускай мовах супаў 
з гукам [е]. Этымалагічнае напісанне h на ўзор рускай арфаграфіі практыка-
валася і ў беларускіх выданнях. Але ў іх, у адрозненне ад рускай мовы, гэтую 
літару пісалі некалькі адвольна. У многіх выданнях яна наогул адсутнічала, а ў 
тых, дзе ўжывалася, нярэдка замянялася на е (чаловекъ, человекъ, дзве, улезци, 
хлеб, свет, мейсца, белое). Паралельныя напісанні гэтых літар можна сустрэць 
нават у межах аднаго выдання. Для такой непаслядоўнасці былі аб’ектыўныя 
прычыны. Правільна ўжываць літары е і h магчыма толькі пры наяўнасці спе-
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цыяльных ведаў па гісторыі мовы і этымалогіі слова, якімі вало даў далёка не 
кожны з пішучых. У рускай мове ў такой сітуацыі можна было арыентавац-
ца на нарматыўныя правілы, звяртацца да даведнікаў, дзе рэгламентавалася 
ўжыванне гэтых літар у канкрэтных выпадках. У беларускай жа мове на той 
час, як вядома, нарматыўная граматыка адсутнічала, а рускія даведнікі не для 
ўсіх былі даступнымі. Апрача таго, ва ўласнабеларускіх лексемах тую ці іншую 
літару ўвогуле маглі пісаць толькі інтуітыўна. Усё гэта і выклікала разнабой 
у напісаннях. Трэба адзначыць, што літара h у бела рускіх тэкстах даволі рана 
трапіла ў разрад збыткоўных графічных знакаў, ад якіх імкнуліся пазбавіцца: 
пазней 1904 г. яна выкарыстоўвалася ў беларускіх тэкстах толькі спарадычна.

Гук [i] ў беларускай кірыліцы ХІХ ст. абазначаўся дзвюма літарамі: і (дзеся-
цярычным) і и (васьмярычным). Як і ў рускай мове, апорай пры выкарыстанні 
гэтых знакаў служыла ўмоўнае правіла, якое існавала ў рускай арфаграфіі да 
рэформы 1917–1918 гг. і згодна з якім літара и пісалася перад зычнымі, а і – пе-
рад галоснымі і паўгалосным [j]: сьвиснуло, у двоихъ, без ихъ і дзикія, пріhхала, 
вяликій, бійце. Апрача таго, у беларускіх тэкстах і пісалася перад [у] нескла-
довым, які, відаць, лічыўся паўгалосным, як і [j]: зъ сіўкай, пабіў, пастановіў. 
Адступленні  ад  гэтых  умоўных  правілаў  былі  літаральна  адзінкавымі: 
чыноўнікам, зрабілося, заневольнічэства. Аднак у беларускай кірыліцы ва-
рыянтнасць пры абазначэнні гука [і] даволі хутка знікае. Выбар быў зробле-
ны на карысць літары і, якая становіцца безальтэрнатыўным знакам для абаз-
начэння гука [і].

У галіне кансанантызму, як і ў рускай мове, у беларускіх кірылічных тэк-
стах ХІХ ст. пасля канцавога зычнага магла пісацца літара ъ – знак для зніклага 
галоснага няпоўнага ўтварэння: голасъ, тамъ, Богъ, зъ царавыхъ слугъ. Пас-
ля знікнення слабых рэдукаваных пры злітным напісанні слоў (без прабелаў) ъ 
пачаў абазначаць канец слова і з’яўляўся паказчыкам цвёрдасці канцавога зыч-
нага. У рускай мове па традыцыі гэты знак ужываўся яшчэ ў пачатку ХХ ст. 
(хаця яго празмернасць была абсалютна відавочнай) і быў скасаваны толькі пад-
час рэформы 1917–1918 гг. У беларускай мове ъ выйшаў з ужытку значна ра-
ней. Ужо ў самым пачатку ХХ ст. (1906–1908) ён сустракаецца ў асобных вы-
даннях толькі спарадычна, а пасля 1908 г. адсутнічае наогул.

Графічная варыянтнасць у сістэме беларускага кірылічнага пісьма ХІХ cт. 
магла быць выклікана не толькі графічнай празмернасцю, характэрнай для 
зыходнага кірыліцкага алфавіта, але і яго непаўнатой. Так, пры абазначэнні 
зычных у кірылічным алфавіце знакаў аказалася менш, чым гэта патрабава-
лася для перадачы спецыфікі беларускай кансанантнай сістэмы – у кірыліцы 
адсутнічалі знакі для перадачы гукаў [дз’] і [ц’], якія развіліся ў беларускай 
мове ў выніку змякчэння [д] i [т], а таксама гукаў [дж] і [ў].

Для абазначэння спецыфічнага беларускага злітнага гука [дж] безвары-
янтна замацаваўся дыграф дж.
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Гукі [дз’] і [ц’] з сярэдзіны ХІХ ст. у беларускамоўных выданнях на пісьме 
ў асноўным перадаваліся праз дз і ц (прыходзицца, раздзелим, счасьце, чыс-
ценька). Побач  з  гэтымі  літарнымі  абазначэннямі,  якія  ўзніклі  ў  выніку 
арыентацыі на акустычныя характарыстыкі беларускіх гукаў, ужываліся і тра-
дыцыйныя кірыліцкія літары д і т (здhлать, учить). Гук [ц’] мог перадавац-
ца таксама спалучэннем тс (здзhкаться, погубитсь). Прычым адзначаныя 
графічныя варыянты маглі адвольна камбінавацца нават у межах тэксту ад-
наго выдання: напрыклад, дз, ц, тсь (здhкаться, погубитсь, буркнець), д і ц 
(злодhй, чесценъ); д, т, ц (гляди, даражицца, батька); дз, ц, т (людзи, весци, 
правительства) [5, с. 20]. Да пачатку ХХ ст. канкурэнцыя варыянтаў выра-
шылася на карысць знакаў дз і ц.

Для перадачы своеасаблівага беларускага паўгалоснага лабіялізаванага 
гука  [ў]  даволі  рана пачала прымяняцца  спецыяльная  графема ў  –  яшчэ 
ў этнаграфічных выданнях сярэдзіны ХІХ ст. Аднак гэты знак у беларускіх 
тэкстах замацаваўся не адразу. Працяглы час ён выкарыстоўваўся паралель-
на з літарамі в і у. Напрыклад, у адным выданні гук [ў] стабільна перадаваўся 
літарай у: жіу, служіу, пятухоу, штурхауся («Тарас на Парнасе». Гродна, 
1896), а ў другім – літарай в: паслав, довгаjо («Про багацтво да бьедносць». 
Жэнева, 1881). І ўсё ж часцей у адным і тым жа выданні яны выступалі ў роз-
ных камбінацыях: в, ў (ставъ, взяць, не ўзглянець); в, у (поплывъ, всхадив-
ся, у волю), в, у, ў (вставай, даўшы, быў, у голасъ, воукъ) [5, с. 21–22]. Звы-
чайна выкарыстанне той ці іншай літары з’яўлялася адвольным. Але часам 
праяўляюцца і пэўныя заканамернасці ў іх напісанні. Так, у розных выдан-
нях паэмы «Тарас на Парнасе» (Магілёў, 1900, 1902; Віцебск, 1898, 1904, 
1910) літара в пераважна ўжывалася ў сярэдзіне слоў і на канцы дзеясловаў 
прошлага часу мужчынскага роду для абазначэння [ў], які паходзіў з [л] (до-
вго, рhзанувся, товстый, бравъ, лятhвъ), а ў – на месцы пачатковага [в], 
этымалагічнага [у] або прыназоўнікаў у  і в  (ўсё, ўперёдъ, ўжо не ўвидавъ, 
ў школи, ў бору, за плячми ў яго). Такі графічны разнабой асабліва выразна 
прасочваецца і ў іншых беларускіх выданнях да 1906 г. Пазней «найбольшай 
распаўсюджанасцю характарызуецца графічная сістэма з варыянтнасцю гра-
фем у і ў, размеркаванне якіх не вызначаецца паслядоўнасцю» [5, с. 22].

У шэрагу выпадкаў графічная варыянтнасць у беларускіх кірыліцкіх тэк-
стах ХІХ ст. была звязана не з асаблівасцямі рускай «гражданкі», а з пошукамі 
прыёмаў аптымальнай графічнай перадачы асобных гукаў і фанетычных з’яў, 
характэрных для беларускай мовы. Ілюстрацыяй да гэтага можа служыць, на-
прыклад, абазначэнне ятованага [о] і [о] пасля мяккіх зычных або дыграфамі іо 
(йо, ио, ьо), што адпавядала графічнаму прыёму абазначэння мяккасці папярэд-
няга зычнага, уласціваму польскай графіцы (упіорлася, віоска, дзянйок, слиозы, 
жыцьцьо), або літарамі ё, е (ён, у далёкой дарозі, анёл, чацьверты, ен). У межах 
аднаго і таго ж выдання ХІХ ст. мог ужывацца або адзін з названых графічных 
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варыянтаў, або некалькі. Графічны разнабой, звязаны з абазначэннем гэтага гука, 
захаваўся і на пачатку ХХ ст. Напрыклад, для перадачы [о] пасля мяккіх зычных 
у кнізе М. Косіч «На пиресяленьня» (Черниговъ, 1903) ужываюцца е або ё (дзя-
нечык, с сёл, скрозь намётку), а ў пецярбургскай газеце «Дзянніца» – спалучэнне 
літар ьо (усьо, жыцьцьо, зямльою, с Пятрусьом). Разам з тым ётаваны [о] ў па-
чатку слова і пасля галосных у абодвух выданнях перадаецца праз йо (йокнула, 
йон, йосьць; майо, ручайочкі, у гайочку). Пачынаючы з 1904 г., пры перадачы [о] 
ётаванага і [о] пасля мяккіх зычных у беларускіх выданнях аддаецца перавага 
літары ё. У асобных выданнях яна яшчэ ўжывалася факультатыўна, як і ў рускай 
мове (щёгад, вёска, гранё, але гнезды, березкі, у жернах), або перамяжоўвалася 
з дыграфамі (напрыклад, у газеце «Наша Доля»: з далёких, цёмны, восьмимильён-
ны, але йон, жыў йою, жыцціо, для віоскі). У цэлым жа ў беларускім друку па-
чатку ХХ ст. літара ё замацавалася стала і безальтэрнатыўна.

Падобнага ж тыпу варыянтнасць назіралася пры абазначэнні спалучэння 
гукаў [шч]. Да 1906 г. пад уплывам рускай графікі яно перадавалася толькі праз 
щ, а пазней у якасці графічнага варыянта ў беларускіх тэкстах з’яўляецца дыграф 
шч. Спачатку (у 1906–1908 гг.) щ і шч ужываюцца паралельна, напрыклад, у га-
зеце «Наша Доля» (ешчэ, нябошчыку і памещэнне, ящэ), у «Жалейцы» Янкі Ку-
палы (Пб., 1908) (яшчэ і нябощикау), а пасля шч цалкам выцясняе з беларускіх 
выданняў рускую графему. У «Нашай Ніве» напісанні з шч рэгулярныя: памеш-
чыки, апушчаць, ешчэ, жытнишчэ.

Варыянтным у беларускіх тэкстах ХІХ – пачатку ХХ ст. было і абазначэнне 
на пісьме выбухнога гука [g]. У некаторых беларускіх выданнях, часцей за ўсё ў 
запазычаных словах, адзначаецца спецыфічная графема ґ, якая замяняе графему г: 
заґукаў, ґук, ґалаве, орґанизмоў, ґвалт, ґмах. Аднак больш-менш паслядоўна гэты 
літарны знак выкарыстоўваецца толькі ў асобных выданнях, напрыклад у творах 
Янкі Купалы, выдадзеных у Пецярбургу – «Адвечная песня» (1910), «Жалейка» 
(1908), «Паўлінка» (1913).

Графічная варыянтнасць была таксама ўласціва перадачы асіміляцыйнай 
мяккасці. У абсалютнай большасці кірылічных беларускіх выданняў асімі-
ляцыйная мяккасць перадавалася праз мяккі знак (ь): сьнег, песьняр, кузьня, зьвер, 
лезьці. Пэўнай спецыфікай вызначалася толькі кірыліца ў лонданскага выдання 
«Пес’ні» (1904), дзе для абазначэння асіміляцыйнай мяккасці выкарыстоўваўся 
апостраф: пес’ні, с’лёзы, дз’ве, хаця хрысьциць,мядзведзь.

Да канца першага дзесяцігоддзя ХХ ст. графічнай варыянтнасці ў белару-
скай кірыліцы ўжо не існавала. На беларускім грунце кірыліца набыла сама-
бытную, выразна акрэсленую індывідуальнаць, якая стала вызначальнай у яе 
далейшым замацаванні ў якасці графічнай нормы. З’яўленне сталай нацыяналь-
най графічнай сістэмы істотна ўзмацніла пазіцыі новай беларускай літаратурнай 
мовы, узняло яе прэстыж.

Лацінскі алфавіт у беларускіх тэкстах ХІХ ст., і пазней, на пачатку ХХ ст. 
выкарыстоўваўся пераважна ў так званым польскім варыянце. Для перадачы га-
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лосных прымяняліся тыя ж літары, што і ў іншых славянскіх мовах з друкаван-
нем на лацінскай графічнай аснове: літарай а перадаваўся гук [а], о – [о], u – [у], 
e – [е], i – [і], y – [ы]. Пры адсутнасці ў лацінскай графіцы спецыяльных літар 
тыпу кірыліцкіх я, ю, ё, е для абазначэння біфанемнага комплексу «j + галосны» 
ўжываліся спалучэнні літары j з а, o, e, u: jana, hulaju, majo, jechać.

У сістэме кансанантызму шчылінныя [ш] і [ч] перадаваліся дыграфамі sz 
i cz, зычныя [з], [ж], [дз], [дж] – адпаведна знакамі z, ż, dz, dż (zwon, żaleć, sta-
hoddzie, dożdż), [х] – спалучэннем літар ch (chmara, chwalicca). Для перада-
чы цвёрдага [л] ужываўся знак ł (haława, łahodny), мяккага – l (hulać, kultura). 
Іншыя парныя цвёрдыя і мяккія гукі не мелі асобных знакаў, дыферэнцыяль-
ная прыкмета мяккасці зычнага абазначалася літарай і: biada, sprawiedliwy, 
pawioz,  ziaziula.  Гук  [г]  перадаваўся  дзвюма  графемамі:  фрыкатыўны 
[γ] – праз h (piaragnaŭ, hetak), а выбухны – праз g (aniegdy, gniebić). Для пе-
радачы гука [і] нескладовага ўжываўся знак j: moj, wiasnoj, znajszоŭ. Мяк-
касць зычных перад зычнымі (асіміляцыйная мяккасць) і мяккасць канца-
вых зычных абазначалася з дапамогай спецыяльнага надрадковага значка (´): 
apuścili, świet, dźwiery, hawaryć, pisać.

Такія  спосабы пісьмовай перадачы  гукаў  беларускай мовы  сродкамі 
лацінскай графікі былі фактычна безальтэрнатыўнымі і паслядоўна прымя-
няліся ва ўсіх беларускіх выданнях лацінкай ХІХ – пачатку ХХ ст. Праўда, 
асобныя гукі на пісьме перадаваліся неаднастайна. Так, напрыклад, досыць 
працяглы час у беларускай лацінцы была варыянтнай графічная перадача 
спецыфічнага беларускага гука [у] нескладовага. Да 1906 г. у гэтай функцыі 
выкарыстоўваліся графемы ú, û, ū, ů. А, напрыклад, у перакладзе «Пана Тадэ-
вуша» (Wilno, 1859), зробленага В. Дуніным-Марцінкевічам, у першай палове 
тэксту [у] нескладовае перадаецца знакам ú, а потым – курсіўным u, для таго, 
каб, як указваецца ў агаворцы аўтара, адрозніць гэтую графему ад націскнога 
ú, бо ў тэксце перакладу над словамі паслядоўна прастаўлены знак націску. 
У выданнях пасля 1906 г. трывала замацоўваецца графема ŭ.

Графічная варыянтнасць мела месца пры абазначэнні адметных польскіх 
фанетычных з’яў у некаторых запазычаных словах. Так, насавыя галосныя 
ў беларускай лацінцы найчасцей перадаваліся спалучэннем галоснага з зыч-
ным (majentność, paświanczаje),  і зрэдку графемамі ą  і ę (ciągle, swiąncony, 
jęczaŭ, prędki).

У межах беларускай лацінкі ў першыя гады ХХ ст. назіраецца выразная 
храналагічная графічная варыянтнасць. А менавіта пачынаючы прыкладна з 
1906 г. дыграфы sz, cz паступова замяняюцца графемамі š i č. Гэты варыянт 
лацінкі ўмоўна называюць чэшскім (Р. Зямкевіч на пачатку ХХ ст. назваў яго 
чэшска-беларускім), хоць падобны спосаб абазначэння шыпячых прыняты 
і ў іншых мовах, напрыклад у славацкай, літоўскай, латышскай, эстонскай.

Магчыма, падобная графічная замена выклікалася тым, што выкарыстан-
не дыякрытыкаў мела перавагу перад дыграфамі, паколькі больш адпавяда-
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ла фанетычнаму прынцыпу новай беларускай арфаграфіі, згодна з якім кож-
наму гуку вуснай мовы ў прынцыпе павінен адпавядаць адзін літарны знак. 
Важным аргументам на карысць новаўвядзенняў было і тое, што дыякры-
тычныя знакі лягчэй засвойваюцца і распазнаюцца ў тэксце. Аднак галоўны 
сэнс увядзення гачыкаў даследчыкі бачаць «не ў пошуках “эканамічных ра-
шэнняў”, а ў этнасацыяльнай семіётыцы: важна было абазначыць сваю “ня-
польскасць”» [2, с. 290], надаць свайму алфавіту «ўласны твар, адрозны ад 
бліжэйшых суседзяў» [6, с. 100]. Такім чынам, у графічнай замене польскіх 
дыграфаў чэшскімі дыякрытыкамі прасочваецца ідэя беларускай нацыяналь-
най самаідэнтыфікацыі. Беларускія дзеячы ХІХ ст. былі яшчэ далёкія ад ус-
ведамлення гэтай ідэі, а на пачатку ХХ ст. яна пачынае знаходзіць выразнае 
праяўленне [2, с. 290].

Першы вопыт выкарыстання беларускай лацінкі з адзнакамі чэшскай гра-
фікі меў месца яшчэ ў ХІХ ст., а таксама ў першыя гады ХХ ст. пры запісах 
беларускіх  фальклорных  тэкстаў  [6,  с.  101].  Напрыклад,  побач  з  трады-
цыйнай польскай лацінкай у творах Я. Чачота, А. Рыпінскага, А. Ельскага, 
М. Федароўскага, І. А. Бадуэна дэ Куртэнэ, у кнізе Людвіга Кубы «Běloruska 
narodni piseň» (Praha, 1887) яе аўтар прымяняе чэшскую лацінку, дадаткова 
ўводзячы графемы ё і ŭ. У кнізе «Podania białoruskie zebrane przez Władysława 
Werygę  poprzedzone wstępem przez  Jana Karłowicza»  (Lwów,  1889)  замест 
польскіх дыграфаў dź, dż, ch, cz, sz, rz выкарыстоўваюцца графемы ď, δ, х, č, š, ř.

Варыянт лацінкі з заменай sz, cz на š, č аказаўся жыццяздольным і прыдат-
ным для перадачы беларускіх фанетычных асаблівасцей. Упершыню ён быў 
уведзены ў кніжцы К. Каганца «Беларуски лемэнтар, або Першая навука чы-
тання» (Пецярбург, 1906), а з 1909 г. трывала замацаваўся ў якасці асноўнага 
пры афармленні беларускіх тэкстаў лацінкай: ščaście, strašna, šery, znače, 
čyżyk, wiečer, čuracca і інш.

Так званы чэшскі варыянт беларускай лацінкі, сфарміраваны на пачатку 
ХХ ст., у далейшым фактычна не зазнаў ніякіх змен і паслядоўна прымяняўся і 
прымяняецца пры афармленні беларускіх тэкстаў лацінскім шрыфтом. У не калькі 
мадыфікаваным выглядзе яна зацверджана на 9-й кан ферэнцыіі ААН (Нью-Ёрк, 
2007) у якасці нацыянальнай сістэмы раманізацыі беларускага алфавіта і сён-
ня выкарыстоўваецца пры лацінскай перадачы беларускіх геаграфічных назваў.

Арфаграфія. Першае беларускае моўнае адраджэнне традыцыйна аса-
цыiруецца з пачаткам ХХ ст., што абсалютна справядлiва, паколькi менавiта 
ў гэты час iшоў актыўны працэс cтанаўлення беларускай мовы i ў ходзе дру-
кавання беларускамоўнай мастацкай лiтаратуры i перыядычных выданняў 
iнтэнсiўна  закладвалiся  яе  нарматыўныя  асновы. У  гiсторыi  мовы  перы-
яд пачатку ХХ ст.  арганiчна  звязаны  з папярэднiм працяглым этапам,  якi 
храналагiчна ахоплiвае амаль цалкам ХIХ ст.: ад 30-х да 90-х гг. Адзначаны 
этап, магчыма, не такi прадуктыўны i вынiковы, як пачатак ХХ ст., але зна-
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чэнне яго ў гicторыi выпрацоўкi нормаў лiтаратурна-пiсьмовай мовы нель-
га недаацэньваць. Беларускiя выданнi ХIХ ст. – першыя спробы аднаўлення 
лiтаратурнага ўжывання беларускай мовы пасля заняпаду i менавiта з iх пачына-
ецца лiтаратурная апрацоўка беларускай мовы i накапленне пэўных пiсьмовых, 
у тым лiку i правапiсных, традыцый. Таму навукова мэтазгодным бачыцца 
аналiз арфаграфiчнай спецыфiкi выданняў ХIХ ст., якi можа даць дакладнае 
ўяўленне аб пачатковых тэндэнцыях у працэсе правапiснай нармалiзацыi.

Найважнейшай арфаграфiчнай рысай выданняў ХIХ ст. з’яўляецца тое, што 
iх правапiс у сваёй аснове сарыентаваны на асаблiвасцi канкрэтнага дыялек-
ту або нават вузей – канкрэтнай гаворкi. Так, у афармленнi першага выдання 
ананiмнай паэмы «Энеiда навыварат» (1845) выразна адзначаюцца характэр-
ныя рысы паўночна-ўсходнiх гаворак1: дысiмiлятыўнае яканне (ина, насциба-
лись, змикаимъ); адрозненне цвёрдага i мяккага [р] (лякруцина, раз i варюга, гре-
ки, до Рима); так званае цоканне – замена [ч] на [ц] (на пецкh, драцона, вhцно, за 
цhмъ). А, напрыклад, у творах В. Дунiна-Марцiнкевiча фiксуюцца рысы родных 
для аўтара барысаўскiх гаворак (мiнска-маладзечанскi арэал): недысiмiлятыўнае 
поўнае аканне (pahnaŭ, sabracca, u waczach; dziwa, hromka, piwa, niczoha); 
недысiмiлятыўнае яканне, пераважна поўнае (wiankami, siarmiazka, wiasna; 
piarabje,  wiasialila,  winian);  фанетычнае  падаўжэнне  зычных  (wiasella,  pa 
kryllach, halla, hadannia); памякчэнне [c] у суфiксе прыметнiкаў -ск (sielśkaja, 
Dnieprouśkaja, zamorśki).

Такая арфаграфiчная асаблiвасць была выклiкана аб’ектыўнымi прычынамi 
i цалкам адпавядала моўнай сiтуацыi ХIХ ст. Кадыфiкаваных правiлаў пiсьмовай 
перадачы  беларускай  мовы  на  той  перыяд  не  iснавала,  а  арфаграфічныя 
старабеларускія традыцыi былi забытыя i не падлягалi ўзнаўленню ў новых 
моўна-гiстарычных  абставiнах. Пры  адсутнасцi  ўзаконенага  правапiснага 
кодэкса  i  аўтарытэтных пiсьмовых узораў арфаграфiчнага ўпарадкавання, 
арыенцiрам для беларускамоўных пiсьменнiкаў (або выдаўцоў) ХIХ ст. маг-
ла служыць толькi вусная мова i, натуральна, перш за ўсё родная гаворка, 
асаблiвасцi якой яны добра ведалi i наўмысна цi з-за недастатковага знаёмства 
з iншымi дыялектамi пераносiлi на ўсю беларускую мову.

Нягледзячы на цесную дыялектную прывязку выданняў указанага перыя-
ду, нi ў адным з iх фанетычная сiстэма таго цi iншага дыялекту не прадстаўлена 
ў «чыстым выглядзе». Па-першае, не ўсе фанетычныя асаблiвасцi базавага 
дыялекту знаходзiлi пiсьмовае адлюстраванне. Так, у выданнi «Энеiда на-
выварат», на правапiсным афармленнi якога, як указвалася вышэй, выраз-
на адбiўся ўплыў паўночна-ўсходнiх гаворак, не адзначана выпадкаў з пера-
дачай такой характэрнай для гэтых гаворак асаблiвасцi, як дысiмiлятыўнае 
аканне. Па-другое, нярэдка ў тэксце выяўляюцца рысы, уласцiвыя не базавай 

1 Iлюстрацыйны матэрыял у асноўным выбраны непасрэдна з адпаведных тэкстаў 
ХIХ ст. Часткова прыклады цытуюцца паводле [3].
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гаворцы, а якой-небудзь iншай. У якасцi прыкладу можна прывесцi выпадкi 
дысiмiлятыўнага якання ў творах В. Дунiна-Марцiнкевiча (pacirajesz, bolij, 
razhledziu) або прыклады з адлюстраваннем поўнага недысiмiлятыўнага акан-
ня ў творах К. Калiноўскага (doŭha, nie dziwa, minula), у асноўным аформле-
ных з арыентацыяй на гродзенскiя гаворкi, для якiх нормай з’яўляецца няпоўнае 
аканне. Некаторыя ж правапiсныя рысы выданняў ХIХ ст. можна квалiфiкаваць 
як арфаграфiчныя запазычаннi з польскай або рускай моў. Польскiм уплы-
вам у многiх тагачасных выданнях, вiдаць, выклiкана з’яўленне такiх арфа-
грам, як адсутнасць фанетычнага падаўжэння [н] у iнтэрвакальным становiшчы 
(nasienie, halaszenie, zdziwienie), напiсанне з вялiкай лiтары назваў народнас-
цей (Palaki, Litwiny), раздзельнае напiсанне зваротнай часцiцы -ся ў дзеяс-
ловах (bjuć sia, sustreć sia, dawiedajeć sia). А, напрыклад, выданне «Разсказы 
на бhлорусском наречiи», дзе не перадаецца аканне i яканне (горько, господаръ, 
дзhточекъ, въ бhдной рясh), цвёрдасць шыпячых (жили, значиць, говорюць, 
верили) i iншыя спецыфiчныя беларускiя фанетычныя асаблiвасцi, паказальнае 
ў плане арыентацыi на рускую арфаграфiю.

Тлумачыцца такая сiтуацыя генетычнай неаднароднасцi правапiсных рыс 
выданняў ХIХ ст. тым, што аўтары, ведаючы, акрамя роднай, таксама i iншыя 
гаворкi, маглi свядома цi выпадкова пашыраць дыялектную базу сваiх твораў. 
Узорам таксама маглi служыць i больш сталыя, распрацаваныя арфаграфiчныя 
сiстэмы польскай або рускай моў, паколькi большасць тагачасных пiсьменнiкаў 
была добра знаёмая з адной або з другой, а то i з абедзвюма гэтымi сiстэмамi 
i, натуральна, запазычвала з iх асобныя элементы.

Арфаграфiчныя асаблiвасцi выданняў гэтага перыяду ў вялiкай ступенi 
прадвызначалiся асаблiвасцямi тагачаснага беларускага кнiгадрукавання. Уво-
гуле iнтэнсiўнасць працэсу фармiравання мовы i ўзровень яе нарматыўнасцi 
ў значнай ступенi залежыць ад стану нацыянальнага кнiгадрукавання. Чым 
больш яно арганiзаванае, дасканалае i разнастайнае, тым вышэй патрабаваннi 
да  друкаванага  слова,  да  яго  правапiсу.  I,  наадварот,  калi  нацыяналь-
нае кнiгадрукаванне знаходзiцца ў заняпадзе, кнiгi на нацыянальнай мове 
друкуюцца нерэгулярна цi ўвогуле не выдаюцца, паслабляецца i ўвага да 
правапiсных нормаў.

Беларускае кнiгадрукаванне ХIХ ст. развiвалася нераўнамерна i неста-
бiльна. Перыяды актывiзацыi i спаду ў выдавецкай дзейнасцi былi звязаны 
з асноўнымi вехамi грамадска-палiтычнага жыцця беларускага народа. Так, 
рост цiкавасцi да беларускай нацыянальнай культуры ў 30–40-я гг., рэва-
люцыйны ўздым 50–60-х гг., усплёскi нацыянальна-грамадскай актыўнасцi 
ў 90-я гг. садзейнiчалi ажыўленню беларускамоўнай творчасцi  i выдавец-
кай дзейнасцi на ўказаных адрэзках часу. Гэтыя тры перыяды выдавецкай 
актыўнасцi чаргавалiся з перыядамi спаду падчас грамадскага застою або пас-
лярэвалюцыйных рэпрэсiй, калi выхад беларускiх кнiг прыкметна знiжаўся, 
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а то i спыняўся ўвогуле. Рэгулярным друкаванне кнiг на беларускай мове 
становiцца толькi ў самым канцы ХIХ ст. – пачынаючы з 1891 г., беларускiя 
кнiгi пачынаюць выходзiць штогодна.

Перарывiстасць беларускага кнiгадрукавання ХIХ ст. i, як вынiк гэтага, 
адсутнасць прамой пераемнасцi ў лiтаратурна-моўным працэсе прадвызначы-
ла асаблiвасцi фармiравання нормаў у гэты перыяд. У галiне правапiсу гэта 
праявiлася найперш у надзвычайнай арфаграфiчнай непаслядоўнасцi, якой 
характарызуюцца ўсе тагачасныя выданнi. Весцi гаворку аб адзiных агуль-
напрынятых правiлах пiсьма на той час яшчэ зарана. Арфаграфiя кожнага 
выдання своеасаблiвая, мае шмат iндывiдуальных адметных рыс. Для пры-
кладу разгледзiм два храналагiчна блiзкiя тагачасныя выданнi: «Бясhда ста-
раго вольника зъ новыми, пра ихнае дзела» (1861) i «Прамова Старавойта» 
(1862), напiсаныя на аснове паўночна-ўсходнiх гаворак. У «Бясhдзе» аканне 
перадаецца вельмi непаслядоўна (салдат, тарговыя, хазяинъ, зручна, дыли-
катна, лhцичка, але хозяинъ, изъ козны, слово, дзhло). Сустракаюцца ў гэтым 
выданнi i прыклады з дысiмiлятыўным аканнем (пташычка, дзетыкъ, пи-
рыдъ... Начальствамъ) i нават з перадачай лабiялiзацыi ненацiскных [о] i [е] 
перад [в] у [у] (намулювавъ, турбувацца). У «Прамове» ж стабiльна абазна-
чаецца поўнае недысiмiлятыўнае аканне: барада, галава, работникавъ, до-
бра, мала. У «Бясhдзе» непаслядоўна перадаецца цвёрдасць [р] i шыпячых 
(горька, вhрьця, жиць, читаицца, ваше, у казенщини i скарэй, крычиць, нашэ, 
палажэнне, прачытаюць), нерэгулярна абазначаецца асiмiляцыйная мяк-
касць (iосьць, лезьци,, але воласци, свhтки, зъ слизами), а ў «Прамове» пас-
ля зацвярдзелых даволi стабiльна ўжываюцца е, ы, а, а асiмiляцыя паводле 
мяккасцi ўвогуле не абазначаецца.

Адметнасцю ў арфаграфii вызначаюцца таксама i паасобныя творы аднаго 
i таго ж аўтара. Так, «Мужыцкая праўда» i «Пiсьмо з-пад шыбенiцы» напiсаны 
К. Калiноўскiм у асноўным з арыентацыяй на яго родныя гродзенскiя гаворкi. 
Аднак паводле правапiсу гэтыя выданнi ў многiм розняцца. Напрыклад, у «Му-
жыцкай праўдзе» паслядоўна не перадаецца аканне ва ўсiх паслянацiскных 
складах (pa sprawiedliwości, chlebom, minuło, mało), а ў «Пiсьме» побач з окан-
нем (napisano, naczalstwo) даволi часта ў паслянацiскной пазiцыi адзнача-
ецца аканне (doŭha, nie dziwa). Пасля шыпячых i [р] аканне ў «Мужыцкай 
праўдзе» ўвогуле не перадаецца (naszeho, inaczej, dapamože), а ў «Пiсьме» 
мае месца, хаця i нерэгулярна (czaławiek, czaho, але pisze, nasze). Такая ж 
непаслядоўнасць характэрна i для перадачы якання. У «Мужыцкай праўдзе» 
яно зусiм не адзначаецца (ciepier, sprawiedliwy, wielikije), а ў «Пiсьме» адзна-
чаецца непаслядоўна (biada, niawola, але ciebie, jemu, niewoli).

Правапiснай стабiльнасцi няма i ў межах аднаго i таго ж выдання. Аса-
блiва паказальнае ў гэтым плане першае беларускае выданне – «Катэхiзiс» 
1835 г.  («Krotkie zebranie nauki chreściańskiej dla wieśniakow mowiąncych 
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językiem polsko-ruskim wyznania rzymsko-katolickiego»). У iм, напрыклад, 
аканне перадавалася настолькi непаслядоўна, што сустракаюцца выпадкi роз-
ных напiсанняў не толькi ў аднолькавым становiшчы, але нават у адных i тых 
жа словах: byŭ bohom i byŭ boham, cieło i cieła, hrechom i za hrachi.

Разам з тым у беларускiх выданнях назiраюцца i элементы агульнага 
правапiснага падыходу. Але, хутчэй за ўсё, гэта тлумачыцца не наяўнасцю 
на той час нейкiх агульнапрынятых арфаграфiчных установак, а проста тым, 
што ўсе выданнi пiсалiся на адной мове, што натуральна вяло да некатора-
га адзiнства.

Малалiкасць выданняў, а таксама перарывiстасць у выдавецкай дзей насцi 
абумовiлi i такую арфаграфiчную асаблiвасць ХIХ ст., як адсутнасць ва ўказаны 
перыяд выразнай правапiснай дынамiкi: выданнi 60-х i пачатку 90-х гг. мала 
чым адрознiваюцца паводле ступенi арфаграфiчнай апра цаванасцi ад самых 
раннiх выданняў новай беларускай лiтаратуры. Так, вышэй ужо ўказвалася 
на арфаграфiчную стракатасць беларускамоўнага «Катэхiзiса» 1835 г.,  ад-
сутнасць правапiснай аднастайнасцi ў выданнях 60-х гг. ХІХ ст. (В. Дунiна-
Марцiнкевiча, К. Калiноўскага). Калi ўзяць для параўнання, напрыклад, выданнi 
Ф. Багушэвiча, якiя выходзiлi значна пазней – на пачатку 90-х гг. ХІХ ст., то ў iх 
таксама заўважым прыкметную арфаграфiчную непаслядоўнасць. Напрыклад, 
пры перадачы акання (na kancy, kałodu, kasić, pajedzie, haładrancy i na poŭtary, 
odwańzyŭ sia, otkazuje, pa doctorа), якання (piasoczek, zbiarutca, u kapialuchu, 
wiaciarok, piarastali, piaramianiŭsia, paciary, wyjachaŭ i jeszcze, nie scierpieŭ, 
niedaloka, pierakinuŭ, winien, jajek), асiмiляцыйнай мяккасцi (jość, czaćwiorkaj, 
litaściwy i zniaŭ, scierpieŭ, paspiaszyŭ) i iншых рыс.

Спецыфiка беларускага кнiгадрукавання ХIХ ст., як ужо ўказвалася вышэй, 
заключалася таксама ў выкарыстаннi для графiчнага афармлення тэкстаў двух 
шрыфтоў – лацiнскага i кiрылiцкага. У адзначаны перыяд графiчныя адрозненнi 
хаця  i  не  вельмi  выразна,  але  ўсё  ж  уплывалi  на  ўзровень  права пiснай 
унармаванасцi. Пры агульнай правапiснай стракатасцi выданняў i кiрылiцай, 
i лацiнкай апошнiя вызначаюцца большай паслядоўнасцю ў афармленнi i боль-
шай дакладнасцю ў перадачы асаблiвасцей жывой гаворкi. А ў кiрылiцкiх вы-
даннях гэтай пары прыкметнай адзнакай з’яўляецца правапiсны разнабой 
i шмат рознага роду штучных напiсанняў, якiя не адпавядалi фактам вусна-
га вымаўлення. Напрыклад, у выданнi У. Гаршына «Сыгналъ» 1891 г. вельмi 
непаслядоўна перадаецца аканне (дабро, на вайнh, галодны, салдатски i го-
лову, адъ сторожа, дрова, довялося), яканне (нядужи, пярвhй, глядзиць, зя-
лёны i на вhку, цепло, узелок, пhхотаю пойдземъ), зусiм не адзначаецца такая 
характэрная беларуская рыса, як цвёрдасць шыпячых i [р] (треба, Кацярина, 
служиў, машина, гарачи). Згаданая сiтуацыя з кiрылiцкiмi выданнямi, вiдаць, 
была звязана з тым, што становiшча рускай мовы як дзяржаўнай на тэрыторыi 
тагачаснай Беларусi надавала ёй статус аўтарытэтнага правапiснага арыенцiра 
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для беларускамоўных пiсьменнiкаў i выдаўцоў кiрылiцкiх выданняў. Iмкненне 
адлюстраваць беларускiя маўленчыя рысы, застаючыся па магчымасцi ў рам-
ках рускай правапiснай традыцыi, i прыводзiла да неаднастайнасцi ў напiсаннях. 
Што да выданняў лацiнкай, то iх спецыфiку нельга тлумачыць уплывам поль-
скай арфаграфii, бо фанетычны прынцып не з’яўляецца ў ёй вядучым. Адносная 
правапiсная паслядоўнасць у выданнях лацiнкай перш за ўсё забяспечвалася ад-
назначнасцю зыходнай арфаграфiчнай устаноўкi на вуснае беларускае маўленне.

Такiм чынам, арфаграфiя выданняў пачатковага этапу станаўлення новай 
беларускай мовы характарызавалася наступнымi адметнымi рысамi:

   y цеснай сувяззю з фанетычнымi асаблiвасцямi канкрэтных гаворак;
   y надзвычайнай непаслядоўнасцю пры iх пiсьмовым адлюстраваннi;
   y адсутнасцю на працягу ўсяго перыяду выразнай правапiснай дынамiкi;
   y неаднолькавай ступенню ўнармаванасцi выданняў з рознымi тыпамi 

шрыфту;
   y наяўнасцю некаторых iншамоўных запазычаных правапiсных элементаў.
Але пры ўсёй амаль калейдаскапiчнай арфаграфiчнай стракатасцi, калi 

неўнармаванасць  правапiсу,  можна  сказаць,  якраз  i  была  адзiнай  агуль-
най арфаграфiчнай рысай, ХIХ cт. нельга лiчыць абсалютна безвынiковым 
перыядам у гiсторыi беларускага правапiсу. Хаця за гэты працяглы час так 
i не змаглi выпрацавацца канкрэтныя арфаграфiчныя прынцыпы i правiлы, 
але затое сфармiравалася важная арфаграфiчная тэндэнцыя, якая заключала-
ся ў арыентацыi пры пiсьмовым афармленнi беларускай мовы на асаблiвасцi 
жывой беларускай гаворкi, а менавiта на iнтэрдыялектныя моўныя сродкi. 
Прагрэсiўнасць такой тагачаснай правапiснай устаноўкi пацвярджаецца ходам 
далейшага развiцця беларускай арфаграфiчнай сiстэмы.

бібліяграфічныя спасылкі
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мовазнаўства і літаратуразнаўства : матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф.: у 3 ч. Ч. 2. 
Віцебск, 1997. С. 337–342.

2. Мечковская Н. Зачем одному народу две азбуки? (Кириллица и латинка в колли-
зиях белорусского возрождения) // Slavia Orientalis. Tom XLVII. № 2. 1998. S. 277–292.

3. Крамко І. І., Юрэвіч А. К., Яновіч А. І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы : 
у 2 т. Т. 2. Мінск, 1968.

4. Кніга Беларусі. Зводны каталог. 1517–1917. Мінск, 1986.
5. Яновіч А. І. Станаўленне графічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы нова-

га перыяду // Беларуская лінгвістыка. 1987. Вып. 31. С. 16–22.
6. Лычкоўская М. Б. «Чэшскі» варыянт лацінкі ў запісах беларускай народнай 

творчасці канца ХІХ – пачатку ХХ ст. // Дыялекталогія і культура беларускай мовы : 
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2.4.2. графіка і арфаграфія «мużyckaj Praudy» 
к. каліноўскага

Кастусь Каліноўскі – мысліцель, публіцыст, паэт і рэвалюцыянер-дэма-
крат  – з’явіўся на гістарычнай арэне якраз у той час, калі пытанне нацыяналь-
нага самасцвярджэння беларускага народа царскімі ўладамі фактычна не раз-
глядалася. Працэс дэнацыяналізацыі, які інтэнсіўна адбываўся ў ХVІІІ ст. пасля 
пераводу справаводства на польскую мову паводле пастановы Варшаўскай 
канфедэрацыі саслоўяў 1696 г., не спыніўся і пасля далучэння беларускіх зя-
мель да Расійскай імперыі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай. Беларускай 
мове ўсё менш і менш заставалася месца і ў недзяржаўных сферах. Праз шко-
лу, культурныя ўстановы і дзелавыя кантакты ўсё шырэйшыя колы грамадства 
Беларусі адыходзілі ад роднай мовы і пераключаліся на польскую ці рускую 
[6, с. 243–244].

Тым не менш ХІХ ст. – прынцыпова новы этап у гісторыі развіцця і выву-
чэння беларускай мовы. У гэты час павялічылася цікавасць да этнаграфіі бе-
ларускага народа, да народных гаворак. Шмат цікавых звестак пра лексічныя, 
фразеалагічныя, фанетычныя і граматычныя асаблівасці беларускай мовы, яе 
гісторыю, межы тэрытарыяльнага распаўсюджвання сустракаецца ў працах 
А. Кіркора «Этнаграфічны погляд на Віленскую губерню» (1857–1859), Е. Ра-
манава «Нарыс побыту жабракоў Магілёўскай губерні і іх умоўная мова» (1890), 
М. Нікіфароўскага «Нарысы Віцебскай Беларусі» (1892–1899) і інш. Аднак 
лінгвістычны матэрыял у гэтых працах даволі павярхоўны і мае пераважна да-
ведачны характар.

У ХІХ ст. вяліся актыўныя спрэчкі адносна характару беларускай мовы. 
Шэраг  даследчыкаў  (С.  Ліндэ,  Я.  Чачот,  М.  Надзеждзін,  М. Максімовіч, 
К. Калайдовіч) беларускую мову разглядалі як самастойную і заклікалі яе вы-
вучаць, іншыя (У. Даль, В. Багародзіцкі, А. Будзіловіч, І. Лапо, А. Сабалеўскі, 
І. Сразнеўскі і інш.) лічылі беларускую мову гаворкай рускай мовы. З найбольш 
сур’ёзных прац першай паловы ХІХ ст., прысвечаных беларускай мове, варта 
адзначыць прадмову Яна Чачота да 6-га тома фальклорнага зборніка «Сялянскія 
песенькі з-пад Нёмана і Дзвіны» (Вільня, 1846). Навуковым вывучэннем белару-
скага пісьменства плённа займаўся І. Грыгаровіч, які першы распачаў публікацыю 
беларускіх пісьмовых помнікаў («Беларускі архіў старажытных грамат», ч. І, 
1824).

Некалькі неапублікаваных работ сярэдзіны ХІХ ст. засталіся ў архівах: 
«Краткая грамматика белорусского наречия» (1845), «Словарь белорусского 
наречия» (1845) і «Заўвагі беларусца пра беларускую мову» П. Шпілеўскага 
(1853), «Граматыка беларускай гаворкі» К. Нядзведскага (1854).

У другой палове ХІХ ст. пачалася навуковая дзейнасць выдатнага белару-
скага лінгвіста І. Насовіча, які ўвайшоў у гісторыю беларускага мовазнаўства 
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як  аўтар  першага  гістарычнага  слоўніка  беларускай мовы  (у  рукапісе)  – 
«Алфавітнага паказальніка старажытных беларускіх слоў, выбраных з Актаў, 
што адносяцца да гісторыі Заходняй Расіі». Шырокую вядомасць і прызнанне 
яму прынёс «Словарь белорусского наречия» (1870), у які ўвайшло больш за 
30 тысяч слоў, запісаных аўтарам у Магілёўскай, Мінскай і Гродзенскай губер-
нях, а таксама выбраных з твораў вуснай народнай творчасці, помнікаў стара-
беларускага пісьменства.

Акрамя таго, у гэты перыяд плённа працавалі вядомыя беларускія этно-
графы і фалькларысты А. Багдановіч, У. Дабравольскі, М. Доўнар-Запольскі, 
Я. Карловіч, М. Нікіфароўскі, Е. Раманаў, А. Сержпутоўскі, М. Федароўскі, 
П. Шэйн, якія, апісваючы фальклорную і этнаграфічную спадчыну беларусаў, 
змяшчалі ў сваіх зборніках разнастайныя моўныя каментарыі. Наяўнасць такіх 
прац стала перадумовай для падрыхтоўкі лінгвістычных даследаванняў.

Бясцэнную навуковую спадчыну пакінуў заснавальнік беларускага мова-
знаўства Яўхім Карскі, аўтар больш як тысячы работ, прысвечаных актуальным 
праблемам славістыкі, беларусістыкі і русістыкі. У «Беларусах» ён даў законча-
нае вучэнне пра гукавы і граматычны лад старабеларускай і сучаснай беларускай 
мовы ў яе народна-дыялектнай і літаратурнай формах, стварыў цэласную карціну 
фарміравання, станаўлення і развіцця мовы і літаратуры беларускага народа, 
заклаў асновы для далейшага развіцця беларускага мовазнаўства [8, с. 142–143].

Відавочна, што нават у такіх неспрыяльных грамадска-палітычных умовах 
вывучэнне мовы беларусаў ішло даволі інтэнсіўнымі тэмпамі.

Зусім натуральна: змагары за свабоду і правы беларускага народа (напры-
клад, Кастусь Каліноўскі) маглі звярнуцца да простага чалавека на даступнай 
яму роднай мове, каб дайсці да яго душы, абудзіць нацыянальную самасвядо-
масць. Таму К. Каліноўскі цудоўна разумеў: толькі пры дапамозе друкаванага 
слова іскрынкі сялянскай незадаволенасці можна будзе распаліць у вялікі кас-
цёр усеагульнага паўстання.

Пастаўленая задача па падрыхтоўцы перыядычнага падпольнага выдання 
была рэалізавана, калі ўлетку 1862 г. выйшаў першы нумар газеты «Mużyckaja 
Prauda», якая выдавалася на беларускай мове лацінкай. Усяго за перыяд з ліпеня 
1862 да чэрвеня 1863 г. убачылі свет 7 нумароў [9, с. 16].

У Беларусі лацінскі алфавіт вядомы са старажытнасці ў помніках на поль-
скай і лацінскай мовах. Асабліва спрыяльныя ўмовы для выкарыстання лацінкі 
склаліся ў ХVІ ст. у сувязі з пашырэннем каталіцызму. Найбольш шырока і 
актыўна лацінка ўжывалася на заходніх землях Беларусі. У той час адукацыя ў 
Рэчы Паспалітай была манаполіяй каталіцкіх законаў, найперш езуітаў, піяраў, а 
таксама пракаталіцкага базыльянскага закону, таму, каб працягваць вучобу, нашы 
суайчыннікі часта накіроўваліся ў заходнееўрапейскія краіны, дзе латынь была 
афіцыйнай мовай навукі. Як вынік лацінскі алфавіт атрымаў урадлівую глебу для 
распаўсюджвання ў Беларусі [1, с. 185].
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Лацінская графіка ў помніках беларускага пісьменства існавала ў двух 
варыянтах – польскім і чэшскім. Тэксты ж, створаныя ў Беларусі ў ХІХ ст., 
бытавалі пераважна ў польскім варыянце. Аднак сёння лічыцца, што чэшскі 
варыянт беларускай лацінкі лепш прыстасаваны для перадачы гукавога ладу 
беларускай мовы, бо ў ім найбольш поўна ўвасобіўся фанетычны прынцып 
напісання, калі адну фанему імкнуліся перадаць адной графемай [7, с. 100]. 
Параўн.: польскі варыянт: ш, ч, х – sz, cz, ch; чэшскі варыянт: ш, ч, х – š, č, x. 
Закончыўшы фарміравацца ў пачатку ХХ ст., чэшскі варыянт пазней фактыч-
на не апрацоўваўся.

Пры стварэнні «Mużyckaj Рraudy» Кастусь Каліноўскі выкарыстоўваў 
польскі варыянт лацінкі (табл. 6).

Табліца 6

Графічныя сродкі газеты «Mużyckaja Рrauda» 
і іх суадносіны з літарамі і гукамі сучаснай беларускай мовы

Сучасная 
кірылічная літара

Літара або спалучэнне літар 
у тэксце 

«Mużyckaj Рraudy»

Гук у сучаснай 
 беларускай мове

А а А а [а]

Б б B b [б], [б’]

В в W w [в], [в’]

Г г H h, g фрыкатыўны [γ], [γ’],
выбухны [г]

Д д, Дз дз, Дж дж D d, Dz dz [д], [дз’]

Е е іе, je [э], [jэ]

Ё ё іо, jo [о], [jo]

Ж ж Ż ż [ж]

З з Z z [з], [з’]

І і І і [і], [jі]

Й й J j [j]

К к K k [к], [к’]

Л л Ł ł, L l [л], [л’]
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Сучасная 
кірылічная літара

Літара або спалучэнне літар 
у тэксце 

«Mużyckaj Рraudy»

Гук у сучаснай 
 беларускай мове

М м M m [м], [м’]

Н н N n [н], [н’]

О о O o [о]

П п P p [п], [п’]

Р р R r [р]

С с S s, ś [с], [с’]

Т т T t [т]

У у U u [у]

Ў ў u [ў]

Ф ф f, chw [ф], [хв]

Х х Ch ch [х], [х’]

Ц ц C c, ć [ц], [ц’]

Ч ч Cz cz [ч]

Ш ш Sz sz [ш]

Ы ы y [ы]

Ь ь дыякрытычны знак ´ 
(iści, kaliści)

–

Э э e [э]

Ю ю іu, ju [у], [jу]

Я я іa, Ja, ja [а], [ja]

– ą, ę –

Як  бачым,  пры  перадачы  галосных  прымяняліся  тыя  ж  літары,  што 
і  ў  іншых  славянскіх  мовах  з  лацінскай  графічнай  сістэмай.  Літарай 
а перадаваўся гук [а]: zdawało sia, sachi, nastau; о – [о]: możem, szto, usio; u – 
[у]: usim, ruka, buduć; е – [э]: manifest, heto, czeho; і – [і]: pisaci, druhi, widać; 
у – [ы]: uczyć, pytali, mużykam. Пры адсутнасці ў лацінскай графіцы літар, ад-
паведных кірылічным ётаваным галосным тыпу е, ё, ю, я для абазначэння 

Заканчэнне табл. 6
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біфанемнага комплексу «j + галосны», ужываліся спалучэнні графемы j з а: 
Jaśko, jak; j з о: jon; j з u: takuju, paznajuć, adzinakuju; j з е: razumniejszyie, 
wiedaje, jeho. У постпазіцыйным становішчы да галоснага без j ужываўся гук 
[і], напрыклад: swaim. Акрамя таго, у тэкстах газеты зафіксаваны спецыфічныя 
літары, якія ў польскай мове абазначаюць насавыя галосныя ą, ę і не суадно-
сяцца з фанетычным ладам беларускай мовы: księżkach – кніжках, rąd – урад, 
święty – святы, zmiłuj się – памілуй нас, usięko – усё.

У сістэме кансанантызму мовы «Mużyckaj Рraudy» адметнымі  з’явамі 
выступаюць наступныя. Фрыкатыўны [ш] і афрыкатыўны [ч] перададзены 
дыграфамі sz і сz: szto, choczesz, czynouniki; фрыкатыўныя [з], [ж], афрыкатыўны 
[дз] – знакамі z, ż, dz (лексем з графемай dż не сустракаецца): zahnać, żyu, ludźmi; 
[х] – спалучэннем літар сh: chto, chocze, wielikich, razumniejszych; [ф] – f (су-
стракаецца толькі ў № 1), chw: manifest, manichwest; фрыкатыўнага [γ] – h, 
выбухнога [г] – g: druhi, dobraho, hłumu, Angliczanina; фрыкатыўнага [в] – w: 
wolnośc, woroch. Знак ł абазначае цвёрды гук [л]: służy, płaci, Łapsesor; l – мяккі: 
byli, ziemlu, sprawiedliwość; [й] – j: wiecznoj, waszej, nijakoj. Для адлюстраван-
ня мяккасці папярэдняга зычнага ўжывалася літара і: miasteczkowych, sakieru, 
na niebi. Назіраецца паслядоўны пераход гукаў [л], [в] у гук [ў], які перададзе-
ны літарай u без дыякрытычнага знака: musieu, poustania, wiekou. Яшчэ адной 
адметнасцю графікі «Mużyckaj Рraudy» з’яўляецца абазначэнне асіміляцыйнай 
мяккасці зычных і мяккасці зычных на канцы слова пры дапамозе надрадкова-
га значка: kaliści, iści, Kaściuszki, prapaści.

Абапіраючыся  на  аналіз  графічных  асаблівасцей  газеты  «Mużyckajа 
Рraudа», можна зрабіць выснову, што тагачасная лацінка, якой карысталіся 
К. Каліноўскі і яго сучаснікі, была максімальна адаптавана да перадачы жывой 
гутарковай мовы беларусаў. Пацверджаннем таму служаць выяўленыя факты 
рэалізацыі фанетычных працэсаў і з’яў беларускай мовы, уласцівых як сучас-
най літаратурнай мове, так і паўднёва-заходняму дыялекту і яго групам гаво-
рак: паслядоўная перадача дзекання і цекання: spadziewaci sia, dzieciej, tumanić, 
czytajсie; цвёрдасць [р]: stworyu, karystawau, robić; зацвярдзеласць [ж], [ш], 
[ч]: skażu, hroszy, czelawiek; няпоўнае рэгрэсіўнае кантактнае асіміляцыйнае 
змякчэнне зычных: sprawiedliwość, nieśmieu, piśma. Іншыя віды асіміляцыі не 
назіраюцца: narod pa prykazu, pamież saboju, upiered i paznali; нехарактэрнае для 
дадзенай мясцовасці рэгрэсіўнае дыстантнае дысіміляцыйнае яканне: niechaj, 
dziedy, niema, але uziało sia (рэгрэсіўнае дыстантнае недысіміляцыйнае яканне); 
поўнае недысіміляцыйнае аканне ў пераднаціскных складах і ў пачатку слова: 
prapaści, maskala, prahnać, adno, adzinakuju, aszukaci, але poustania, buntowaci; 
няпоўнае недысіміляцыйнае аканне, пры якім галосныя [о], [э] этымалагічна 
захоўваюцца: mnoho, waszaho, sposobom, chocze; ужыванне прыстаўнога гука 
[γ]: haralі, hetyje; адсутнасць падоўжаных зычных: sumlenie, poustania. Разам 
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з тым многія з пералічаных з’яў і працэсаў уласцівыя ў большай ступені мове 
і адлюстраваны спарадычна.

Разглядаючы спецыфіку графіка-арфаграфічнай сістэмы газеты «Mużyckajа 
Рraudа», трэба адзначыць, што з тэрмінам арфаграфія звычайна звязваецца 
паняцце пра сістэму агульнапрынятых, узаконеных, абавязковых правілаў, 
якія забяспечваюць аднолькавую перадачу на пісьме слоў літаратурнай мовы, 
нармалізуюць яе, а «пісьмовыя нормы неабходны мове як усеагульнаму срод-
ку зносін усіх людзей грамадства, якія гавораць на дадзенай мове» [2, с. 207]. 
У дачыненні да ХІХ ст., калі адсутнічалі спецыяльныя зводы арфаграфічных 
правілаў, гэты тэрмін, відаць, не зусім падыходзіць. Але ў «Mużyckaj Рraudzie», 
нягледзячы на пэўны разнабой, нормы перадачы слоў вымалёўваюцца даволі 
выразна, пра ўсю сукупнасць гэтых нормаў можна гаварыць іменна як пра 
арфаграфічную сістэму.

Дакладнае ўяўленне пра графіка-арфаграфічныя асаблівасці помніка і 
пра адхіленне ад гэтых нормаў садзейнічае больш глыбокаму разуменню фа-
нетычных працэсаў, якія адбываліся ў жывой мове. Гэтым абумоўлена выву-
чэнне правапісу газеты шляхам аналізу ад графікі да арфаграфіі [3, с. 3–4].

Напісанне слоў і асобных марфем у іх складзе ў газеце галоўным чынам 
грунтуецца на фанетычным прынцыпе, паводле якога перадаюцца канкрэт-
ныя гукі пры іх пазіцыйным чаргаванні. Як у мове газеты, так і ў сучаснай 
правапіснай практыцы замацавана аканне, рэдка – яканне, правапіс прыста-
вак без- (бяз-), раз-, уз-, з- (перад глухімі [з] пераходзіць у [с]), напісанне 
літары ц на месцы спалучэнняў [тс], [чс], [кс], [цс], напісанне ш (sz) у сло-
ве шчасце: malanka, swajej, uziało sia, schoczuć, stworyuszy (але: raztałkawać, 
bezpiecznośсi), bahactwo, mużyckaja, szczaścia.

У правапісе «Mużyckaj Рraudy» паступова (зразумела, з некаторымі ад-
ступленнямі) праяўляецца марфалагічны прынцып, паводле якога пішуцца 
звонкія перад глухімі і на канцы слова, а таксама глухія перад звонкімі: ciażko, 
duższy, оdpłacicsa, rąd słuchaje, służki, odkazuje.

Тое, што з пункту гледжання сучаснай арфаграфіі называецца традыцый-
ным напісаннем, у арфаграфіі газеты праяўляецца ў перадачы ўласных імёнаў, 
геаграфічных аб’ектаў і назваў разнастайных пасад, афіцыйных органаў ула-
ды, адміністрацыйных утварэнняў, а таксама слова Boh  і  яго варыянтаў-
сінонімаў, звароту Dziaciuki (Dziеciuki) з вялікай літары: Jaśko, Kaściuszka, 
Wilni, Car, Karol Polski da i Litouski, Kancelaryi, Senat, Pisarou, Pasrednikou, 
Spraunik, Akruźny, Łapsesor, Kamisar, Ciwun, Pan. Таксама з вялікай літары 
пішуцца намінацыі жыхароў той ці іншай краіны, ужытыя ў метанімічным 
значэнні, напрыклад: A kali za hranicaju czy to u Prancuza czy u Angliczanina, 
narod spahadaje rądowi, to dla toho szto rąd słuchaje narodu i robić tak kab narod 
byu bahaty i szczaśliwy [5].
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Падсумоўваючы прыведзеныя факты,  трэба адзначыць, што графіка-
арфаграфічнае афармленне газеты «Mużyckajа Рraudа» працягвала традыцыі 
ХVІІ–ХVІІІ стст., калі пры перадачы вуснай мовы на пісьме кіраваліся ў пер-
шую чаргу фанетычным прынцыпам. Складзеная тэндэнцыя стала адным 
з узораў канца ХІХ – пачатку ХХ ст.
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2.5. ХіХ стагоддзе як ПадрыХтоўчы этаП  
для выПрацоўкі лексічныХ сродкаў  

сучаснага беларускамоўнага заканадаўства

У ХІХ ст. беларуская мова ў заканадаўчай сферы не ўжывалася. Даскана-
ла распрацаваная за папярэднія стагоддзі старабеларуская юрыдычная лексіка 
і фразеалогія не выкарыстоўваліся  і не развіваліся. Нягледзячы на такую 
сітуацыю, гэтае стагоддзе адметнае тым, што яно стала падрыхтоўчым эта-
пам для выпрацоўкі лексічных сродкаў сучаснага беларускамоўнага закана-
даўства. Паспрыяла гэтаму імкненне ўрада Расійскай імперыі сцвердзіць сваё 
бачанне гісторыі Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай.

Апублікаванне архіўных дакументаў Вялікага Княства літоўскага 
і Рэчы Паспалітай. З сярэдзіны ХІХ ст. пачынае актыўна вывучацца гісторыя 
беларускіх і ўкраінскіх зямель, уключаных у склад Расійскай імперыі. Распачына-
ецца выданне шматлікіх гістарычных дакументаў ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Адбор 
і падрыхтоўка да выдання ажыццяўлялася некалькімі археаграфічнымі камісіямі.

Найбольшую колькасць дакументаў, якія датычаць гісторыі старажытных 
беларускіх зямель, выдала Віленская археаграфічная камісія, створаная пры 
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Віленскім цэнтральным архіве. Гэтыя дакументы публікаваліся пад назвай 
«Акты, издаваемые Виленскою Археографическою комиссиею». Усяго з 1865 
па 1915 г., акрамя іншых выданняў, выйшла 39 тамоў «Актаў». Як адзнача-
на ў Энцыклапедычным слоўніку Бракгаўза і Эфрона, перад камісіяй была 
пастаўлена задача са шматлікіх матэрыялаў Віленскага цэнтральнага архіва, 
які змяшчаў пісьмовыя крыніцы па гісторыі Вялікага Княства Літоўскага за 
1387–1812 гг., для выдання адбіраць: «1) Акты, выясняющие элемент право-
славия в Западном крае, 2) Акты, касающиеся администрации Западного края 
в разных эпохах существования великого княжества (быт крестьян, мещан, 
евреев и др. сословий), 3) Акты юридические и этнографические» [4, c. 223].

Падбор дакументаў, якія пацвярджалі пашырэнне праваслаўных цэркваў 
і манастыроў, меў на мэце даказаць, «што ВКЛ “спрадвечна русская земля”» 
[25, c. 10; 9, c. 278]. Матэрыялы адміністрацыйныя і юрыдычныя павінны 
былі паказаць, «что Западный Край никогда не был счастлив под польским 
правительством, что, несмотря на множество судебных мест, никто не мог 
быть уверен в правах своей собственности, ни в личной безопасности, ‹…› 
что только под русским правительством Западный Край забыл свои страдания, 
исцелил свои раны и начал истинно политическое существование» [2, с. 9].

У Вільні была створана і другая камісія для выдання гістарычных даку-
ментаў. Гэта камісія, заснаваная пры Віленскай вучэбнай акрузе, з 1867 па 
1874 г. выдала 10 тамоў дакументаў пад назвай «Археографический сборник 
документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при 
управлении Виленского учебного округа».

Дакументы, якія мелі дачыненне да гісторы ВКЛ, выдавалі і Пецярбург-
ская і Кіеўская археаграфічныя камісіі, хоць па колькасці іх было менш. Пецяр-
бургская камісія была створана раней за іншыя – у 1834 г. З 1837 г. яе членам 
з’яўляўся вядомы беларускі гісторык, археограф і мовазнавец І. І. Гры гаровіч, 
які ў 1838 г. быў прызначаны галоўным рэдактарам актаў камісіі. Вынік яго пра-
цы – выхад на працягу 1846–1853 гг. пяцітомнага выдання «Акты, относящиеся 
к истории Западной России…» (СПб, 1843–1853), у якіх сабраны ўнікальныя 
дакументы па гісторыі Беларусі, Літвы і Украіны XIV–XVII стст. [4, с. 222–223; 
26, с. 399]. Серыя дакументаў пад назвай «Историко-юридические материалы, 
извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, хранящих-
ся в Центральном Витебском архиве» з 32 тамоў на працягу 1871–1906 гг., се-
рыя дакументаў выдавалася ў Віцебску [25, с. 170].

неабходнасць тлумачэння «неудобопонятных» слоў і выразаў з апуб-
лікаваных  дакументаў. У  выдадзеных матэрыялах  сустракалася  нямала 
слоў і выразаў, у тым ліку і юрыдычнага зместу, «которые не всем могут быть 
известны, особенно русским» [7, с. 1]. Гэта вымушала членаў камісій, якія 
займаліся публікацыяй старажытных дакументаў, рыхтаваць і друкаваць ад-
паведныя лексікаграфічныя даведнікі. Яны выдаваліся ў выглядзе алфавітных 
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паказальнікаў да ўзноўленых старажытных дакументаў і ў выглядзе слоўнікаў 
актавай лексікі (без прывязкі да канкрэтных дакументаў).

Алфавітныя паказальнікі. Алфавітныя паказальнікі – своеасаблівыя тлу-
мачальныя слоўнікі малазразумелай лексікі – выходзілі як без указання аўтараў-
складальнікаў, так і аўтарскія. Прыкладам першага тыпу паказальнікаў можна 
назваць «Алфавитный указатель к Актовой книге, изданной Виленской архео-
графической комиссией в 1867 году: Ревизия пущ и переходов звериных в быв-
шем Великом княжестве Литовском Григория Богдановича Воловича, а так-
же собрание привилегий, данных дворянам и священникам Пинского повета», 
дзе тлумачальны слоўнік змешчаны побач з паказальнікамі імёнаў, прозвішчаў 
і геаграфічных назваў [1, с. 97–127].

Слоўнікавы  артыкул  для  пераважнай  большасці  рэестравай  лексікі 
складаўся з тэрміна (або тэрміналагічнага словазлучэння), яго тлумачэння, 
ілюстрацыйнага матэрыялу і ўказання старонак, на якіх гэты тэрмін сустрака-
ецца ў названай актавай кнізе. Напрыклад: Материзна, наследственное право 
от матери, «на тожъ онъ предъ нами (корол. Боною) доводъ слушный вчинилъ 
сведецтвомъ бояръ и присегою, ижъ тыя именья есть отчизна и дедицтво и ма-
теризна», 273 [1, с. 110].

Выклікаюць цікавасць спробы патлумачыць паходжанне геаграфічных назваў, 
змешчаных у «Алфавитном указателе». Вось як тлумачыцца паход жанне, напры-
клад, назвы Піна: «Пина, река, течет по Пинскому повету ... Пина, по всему ве-
роятию, имеет литов.-латыш. происхождение, от пина, пинэ – сплетенная поло-
са, лента, когда говорят, напр., о сплетенном, но несвязанном еще венке и т. под., 
гирлянда. Такое название вполне соответствует существу дела и могло быть дано 
древними литовцами известной нам ныне реке Пине по ее сплетению из бесчис-
ленного множества ручейков и речек, которые она в себя принимает, проходя че-
рез большие низменности и болотные места» [1, с. 75].

Прыкладам аўтарскага паказальніка можна назваць рукапіс «Алфавитно-
го указателя старинных слов, извлеченных из “Актов, относящихся к исто-
рии Западной России”, изданных в 1853 году», падрыхтаваны І. І. Насовічам. 
Праца атрымала высокую ацэнку рэцэнзента  акадэміка І. І. Сразнеўскага 
[22, с. 14–16], на падставе якой камісія Імператарскай акадэміі навук па пры-
суджэнні ўзнагарод графа Уварава прызнала яе вартай поўнай Увараўскай 
узнагароды (1500 рублёў) [16, c. 6]. Нягледзячы на навуковае прызнанне, 
рукапіс «Алфавітнага паказальніка» не быў выдадзены. Цяпер ён захоўваецца 
ў рукапісным аддзеле бібліятэкі Расійскай акадэміі навук у Пецярбургу, што 
ўскладняе для беларускіх даследчыкаў вывучэнне гэтага збору старабелару-
скай актавай лексікі.

Агульнае ўражанне пра «Алфавітны паказальнік» можна скласці, акрамя 
рэцэнзіі І. І. Сразнеўскага, з публікацыі А. І. Жураўскага і І. І. Крамко «Пер-
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шы слоўнік старажытнай беларускай мовы». У ёй адзначана, што юрыдычная 
лексіка суправаджаецца ў слоўніку спецыяльнай паметай – юрыд. [11, с. 108], 
аўтары прыводзяць прыклады асобных слоўнікавых артыкулаў. Цікава, што ў 
«Слоўніку беларускай мовы» Насовіч таксама вылучае спецыяльнай паметай 
юрыдычную лексіку [13]. Гэта дае магчымасць параўнаць слоўнікавыя арты-
кулы з адным і тым жа рэестравым словам у абодвух Насовічавых лексіка-
графічных працах1.

У «Алфавітным паказальніку»  У «Слоўніку беларускай мовы»

Апелевати и апеллевати, -люю, дзеяс. 
юрыд. Пераносіць скаргу з ніжэйшага 
ў вышэйшае судовае месца. Вольно 
будетъ кождому отъ лентъ-войта до 
войта и отъ войта до насъ апеллевати. 
ІІІ, 1577 г., 204-2-5. Пар. 1581 г. 262-2-4. 
От декрету комисарского апелевати 
передъ паны поссесоры. IV, 1594 г., 
72-2-22.

Апелеваць, -люю, гл. ср. юрид. 
Приносить жалобу высшему 
судебному мhсту или лицу 
на неправильное рhшеніе тяжебнаго 
дhла въ низшемъ; подавать апеляцію. 
И апелевала, а ўсе прайграла. (Употр. 
шляхтами) [13, с. 6–7].

Бонда, н. Доля, участак, асабліва зямлі, 
дадзенай за выслугу каму-небудзь. 
Выслужаная ўласнасць. Коли паробокъ 
чіи украдуть што у кого, то заплатити 
бондою его, а не будеть бонды, ино 
осподаръ за него заплатитъ. І, 1468 г., 
82-2-12.

Бонда, ы, с. ж. 1) Бочка, кадь. 2) Хлhбъ 
печеный. 3) Въ нhкоторыхъ западныхъ 
частяхъ Бhлой Руси. Выслуженная 
доля земли. Выслужоная бонда 
[13, с. 30].

Можна меркаваць, што пэўная частка рэестравай лексікі «Алфавітнага 
паказальніка»  адлюстравана  ў  «Слоўніку  беларускай  мовы».  Як  вядома, 
І. І. Насовіч збіраць матэрыял для слоўніка пачаў у 1847 г., а скончыў у 1863 г. 
[27, с. 512]. Значыць, праца над паказальнікам, якая працягвалася з 1853 да 
1857 г. [11, с. 110], вялася або паралельна, або з прыпыненнем збору матэры-
ялу для «Слоўніка беларускай мовы». У любым выпадку ўзаемасувязь складу 
гэтых даведнікаў адчуваецца, хоць і адрозненні падачы матэрыялу выразныя.

Слоўнікі старажытнай актавай лексікі. У ліку апублікаваных – «Спра-
вочный словарь юридических терминов древнего актового языка юго-запад-
ной России» І. П. Навіцкага і «Словарь древнего актового языка северо-за-
падного края и Царства Польского» М. І. Гарбачэўскага.

1 Прыклады  з  «Алфавітнага  паказальніка»  прыводзяцца паводле публікацыі 
А. І. Жураўскага і І. І. Крамко, у якім аўтарскі тэкст слоўнікавага артыкула падаецца 
ў перакладзе на беларускую мову
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«Справочный словарь юридических терминов древнего актового язы-
ка юго-западной России» складзены ўраджэнцам Кіеўскай губерні этнографам 
і гісторыкам, аўтарам шматлікіх публікацый па гісторыі, этнаграфіі, статысты-
цы І. П. навіцкім. Быў апублікаваны ў кіеўскіх «Университетских извести-
ях» у выпуску 8 за 1871 г. і ў выпуску 3 за 1872 г. [15]. Хоць у яго загалоўку 
ўказваецца на «паўднёва-заходнюю Расію», г. зн. частку Украіны, якая ў ХІХ ст. 
(калі рыхтаваўся і друкаваўся слоўнік) уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, 
гэты слоўнік, па сутнасці, змяшчае старабеларускую юрыдычную лексіку. Гэта 
пацвярджаецца і тым, што ў прадмове ўкладальнік слоўніка ўжывае тэрміны 
«заходнерускае права» («пособий к ознакомлению с западнорусским (так на-
зываемым литовским) и польским правом на русском языке весьма мало») 
і «заходнерускія акты» («западнорусские акты писались на языках русском 
(г. зн. старабеларускай мовай, паводле сучаснай тэрміналогіі – Г. К.), польском 
и латинском») ды і самім складам рэестравай часткі слоўніка.

У адрозненне ад іншых збораў лексікі з выдадзеных старажытных актаў, 
дзе змяшчалася не толькі юрыдычная, але і агульнаўжывальная лексіка, у «Да-
ведачным слоўніку» Навіцкага змешчана строга спецыяльная лексіка – каля 
600 (582) рэестравых слоў, якімі «обозначались разного рода правовые учреж-
дения, отношения, акты, должностные лица и т. под., а равно и такие слова 
общеупотребительного тогда языка, которые в актах имеют особый юриди-
ческий оттенок» [14, с. 1].

Прыведзены тэрміны старабеларускія, польскія і лацінскія. Размешча-
ны яны ў парадку кірылічнага алфавітá: Делница – удhлъ, часть именія, при-
ходящаяся на долю одного изъ участников; Dzierżawca – владhлец, аренда-
тор именія, лицо, во владеніи котораго имhніе находится в данное время; 
Dimissio – уступка [14, с. 8]. Нярэдка тэрміны ўказаны на дзвюх або трох 
мовах: Оповедати, opowiadać – жаловаться на кого, заносить жалобу [14, 
с. 17]; Баниція, banitio, banicya – приговоръ къ лишенію правъ [14, с. 3]. Гэта 
не ўказвае на якуюсьці заканамернасць або частату выкарыстання тэрмінаў 
у залежнасці ад моўнай прыналежнасці. На якой мове і якой графікай ужыты 
яны ў актах, гэтак жа ўзнаўляюцца і ў «Даведачным слоўніку».

Тлумачэнні некаторых тэрмінаў вельмі сціслыя, нават аднаслоўныя: Вы-
вестися присягою – оправдаться посредствомъ очистительной присяги [14, 
с. 6]; Зложити рокъ – назначить срокъ; Злочинца – преступникъ [14, с. 11]; 
Поводъ – истецъ [14, с. 18].

Сустракаюцца і вельмі падрабязныя тлумачэнні, з апісаннем разнастай-
ных юрыдычных тонкасцей: Дhтскій (дhцкій) – урядник, имhвшій попреи-
муществу власть исполнительную; онъ посылался за отвhтчикомъ, если тотъ 
не являлся на позовъ, ему поручалось иногда взысканіе нhкоторыхъ сборовъ 
и наблюденіе за правильнымъ отбываніем повинностей. Вознагражденіе въ 
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его пользу, взыскивавшееся съ виновнаго, называлось децкованьемъ. Дhтскіе 
исчезли одновременно съ замhною вижей возными [14, с. 9].

Найбольш грунтоўна і кваліфікавана створаны слоўнік – «Словарь древ-
него актового языка северо-западного края и Царства Польского», скла-
дзены М. І. Гарбачэўскім. Ён уключае, паводле звестак аднаго з рэцэнзентаў 
гэтай лексікаграфічнай працы прафесара Варшаўскага ўніверсітэта М. П. Бар-
сава, звыш 5000 рэестравых слоў, з якіх не больш за 380 з «собственно запад-
но-русского языка» [5, с. 42]. З упэўненасцю можна сцвярджаць, што колькасць 
старабеларускіх тэрмінаў значна большая. Можна меркаваць, што да «западно-
русских» залічаны толькі словы, напісаныя кірыліцай. Напрыклад, такі тэрмін, 
як юргельт, хутчэй за ўсё, не ўключаны ў старабеларускія: Jurgielt, годовая пла-
та, назначаемая иногда королем. Vol. leg. а. 1647 v. IV f. 119. [7, с. 168]. Аднак 
гэты тэрмін прыводзіць І. І. Насовіч нават без спецыяльнай паметы юрыд., што 
гаворыць аб яго колішняй агульнаўжывальнасці: Юргельт (Нhм. Gelt – деньги). 
Платежъ, взимаемый по условию за содержаніе каких либо угодьевъ от Юрье-
ва до Юрьева дня. За прошлый годъ еще юргельту не выплацивъ. Слово нынh 

рhдко уже употребляемое [13, с. 725]. Або слова струг ‘драўлянае рачное суд-
на’, тым больш што Гарбачэўскім яно пазначана як польскае: p. Strug, struh, суд-
но на рhкh, род большой галеры [13, c. 343]. Гэтае слова ёсць і ў ТСБМ з паме-
тай уст. [23, т. 5, кн. 1, с. 344]. Тое ж можна сказаць адносна слова ятка: p. Jatki, 
мясныя лавки или мясныя ряды [7, c. 66]. У ТСБМ яно таксама прыводзіцца як 
устарэлае [23, т. 5, кн. 2, с. 506].

У прадмове  да  слоўніка М.  І.  Гарбачэўскі  піша пра пэўныя цяжкасці 
ў вытлумачэнні старажытнай юрыдычнай лексікі. Часам некаторыя тэрміны 
тлумачыліся ў саміх актах, «но что объяснено в одном из них, в нескольких де-
сятках или даже сотнях актов оставлено без объяснения» [7, c. 19]. І таму з мэ-
тай найбольш дакладнага вытлумачэння ўкладальнік слоўніка палічыў неабход-
ным звярнуцца да польска-лацінскага заканадаўства. Як вынікае з прадмовы, ён 
выкарыстоўваў заканадаўчыя дакументы, тэарэтычныя працы па заканадаўстве, 
даступныя яму лацінскія і польскія лексікаграфічныя даведнікі.

Сярод крыніц, да якіх звяртаўся для ўстанаўлення значэння старажыт-
ных слоў, самай надзейнай Гарбачэўскі называе васьмітомны збор законаў 
«Volumina legum». Такую назву атрымаў «збор законаў, сеймавых пастаноў, 
прывілеяў і інш. заканадаўчых актаў, якія дзейнічалі на тэрыторыі Польшчы, 
Беларусі, Літвы і правабярэжнай Украіны з 1347 да 1793–95 гадоў» [6, с. 217]. 
Ён  быў  складзены  варшаўскімі  ксяндзамі-піярамі  (лац.  paters  scholarum 
piarum – айцы набожных школ) – членамі каталіцкага манаскага ордэна, мэ-
тай якога была не палітычная ці місіянерская дзейнасць, а выхаванне і наву-
чанне юнацтва [21, с. 510]. У 1859–1860 гг. «Валюміна легум» і паказальнікі 
да васьмі тамоў гэтага збору законаў перавыдаў у Пецярбургу ўдзельнік гра-
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мадскага руху 1860-х гг., выдавец і журналіст Іасафат Агрызка, ураджэнец Ле-
пельскага павета Віцебскай губерні [12, с. 41]. Вось гэта пецярбургскае вы-
данне, відаць, і выкарыстоўваў М. І. Гарбачэўскі. Акрамя «Валюміна легум», 
укладальнік слоўніка звярнуўся да трох рэдакцый Статута ВКЛ. З тэарэтыч-
ных прац М. І. Гарбачэўскі вывучаў «Prawo cywilne narodu polskiego, ułożone 
przez T. Ostrowskiego» (Warshawa, 1787) і некаторыя іншыя. Праца Тодара 
Астроўскага, правазнаўца і гісторыка, які ў сваіх працах побач з польскім пра-
вам разглядаў і права ВКЛ [28, с. 225], прывабіла Гарбачэўскага па-першае 
тым, што ў ёй «відаць строгая паслядоўнасць і навуковы парадак або сістэма; 
па-другое, што аўтар быў сучаснікам старажытнага судаводства» [7, с. VIІ]. 
Звяртаўся М. І. Гарбачэўскі і да лексікаграфічных крыніц. У прыватнасці, да 
слоўніка Ліндэ і Оргельбранда.

У адрозненне ад слоўніка Навіцкага, у «Словарь древнего актового языка» 
ўключаны і словы агульнаўжывальныя, якія не маюць у тэксце актавых кніг спе-
цыяльнага юрыдычнага значэння. Напрыклад: Цатки, насhчки, украшеніе ло-
шадиной сбруи и латъ [7, с. 55]. Іх увядзенне ў рэестравую частку абумоўлена 
задачамі, заяўленымі ў прадмове, адной з якіх з’яўлялася вытлумачэнне значэн-
ня малазразумелых і незразумелых слоў, «которыя трудно выразумhть даже изъ 
контекста самаго акта» [7, с. V].

Лексіка размешчана паводле лацінскага алфавіта. Пад яго падведзены 
і словы, напісаныя кірыліцай. Адносна такога размяшчэння аўтар слоўніка 
напісаў у прадмове: «Достаточно одного поверхностного пересмотра этого 
словаря, чтобы убедиться, что он не мог быть составлен по другому алфави-
ту, как только по польско-латинскому» [7, с. XVII].

Знайшлі адлюстраванне ў слоўніку і ўстойлівыя выразы, уласцівыя акта-
вай мове. Напрыклад: Далъ се сдать, такъ говорили о позванномъ въ судъ, 
который хотя явился на срокъ, но при вызове его черезъ возного, не вышелъ, 
и потому добровольно осудилъ себя на потерю своего дhла или процесса [7, 
с. 83–84].

З мэтай даць чытачу больш поўнае ўяўленне аб асаблівасцях старажыт-
най актавай мовы М. І. Гарбачэўскі палічыў неабходным змясціць у слоўніку 
фрагменты дакументаў на лацінскай мове з перакладам на рускую, якія не 
ілюструюць рэестравыя словы. Вытрымкі з дакументаў на старабеларускай 
мове кароткія і выкарыстоўваюцца толькі як ілюстрацыі да рэестравых слоў.

Значэнне апублікаваных у ХІХ ст. збораў актавай лексікі. Названыя 
лексікаграфічныя працы не страцілі навуковай значнасці да нашага часу. 
Пацвярджэннем гэтага можа паслужыць перавыданне ў 1992 г. у Мюнхе-
не слоўніка М. І. Гарбачэўскага з прадмовай вядомага славіста, даследчыка 
ўкраінскай мовы Алексы Горбача [8]. Вельмі каштоўным было б і выданне 
«Алфавитного указателя старинных слов, извлеченных из “Актов, относя-
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щихся к истории Западной России”, изданных в 1853 году», рукапіс якога 
быў падрыхтаваны І. І. Насовічам, іншых тагачасных рукапісных слоўнікаў.

Зборы старабеларускай лексікі, выдадзеныя ў ХІХ ст., з’явіліся важнай 
крыніцай на пачатковым этапе выпрацоўкі юрыдычнай тэрміналогіі сучаснай 
беларускай мовы. Аб іх актуальнасці аўтар 10-га выпуску Беларускай наву-
ковай тэрміналогіі «Тэрміналогія права» юрыст Мікалай Гуткоўскі пісаў так: 
«Калі мы разгледзім толькі “Указатель” да І тома Літоўскай метрыкі, то можам 
без памылкі сказаць, што 25 прац. змешчаных там слоў жывуць і да гэтага часу 
ў народзе» [10, с. 85]. Такое меркаванне падтрымліваў беларускі і ўкраінскі 
гісторык і правазнавец Леў Акіншэвіч. Больш за тое, ён лічыў, што не толькі 
ўжываныя народам старыя юрыдычныя тэрміны, але і «шэраг іншых старых 
слоў можна было б зноў увесці ў юрыдычную тэрміналогію, бо яны сугучныя 
беларускай мове і іх шмат хутчэй засвоіць народ, чым спехам прыладжаныя да 
беларускае мовы словы з іншых моў ці выдуманыя тэрміны» [17, с. 195]. Рэцэн-
зуючы выпуск «Тэрміналогіі права», замест прыведзенага там слова ўчастак 
Акіншэвіч прапануе, спасылаючыся на слоўнік Гарбачэўскага (яно адзнача-
на і ў слоўніку Навіцкага. – Г. К.), выкарыстаць дзяльніца, «слова, якое і цяпер 
ведае народная мова» [17, с. 192]; замест таможная пошліна – мытны збор, 
паколькі таможня – тэрмін не беларускі, утвораны ад слова тамга, «дань, ка-
торую завялі ў Маскоўскай Русі татары» [17, с. 191]; побач з тэрмінам арэнда 
«паставіць і стары беларускі» пасэсія [17, с. 189].

Матэрыял слоўнікаў ХІХ ст. дае магчымасць прасачыць, як мяняецца се-
мантыка слова ў беларускай мове, а ў залежнасці ад гэтага – якія зрухі адбы-
ваюцца ў складзе лексікі заканадаўства. Напрыклад, у слоўніку І. П. Навіцкага 
melioratio тлумачыцца як ‘поправка, исправленіе; при разбирательствh жалобъ 
и тяжбъ за основаніе къ разбирательству принимался позовъ, имhвшій поэто-
му значеніе обвинительнаго акта; манифестаціи же и протестаціи могли быть 
дополняемы и исправляемы, почему въ концh каждой вносилась обычная фор-
мула, что жалобщикъ оставляетъ за собой право «поправеня» или «melioraticіі» 
(відаць, у слоўніку памылковае напісанне. – Г. К.) своей жалобы [14, с. 16]. 
У наш жа час меліярацыя не спалучаецца са словам скарга і не з’яўляецца юры-
дычным тэрмінам, паколькі мае значэнне ‘сістэма мерапрыемстваў, накіраваных 
на паляпшэнне зямель шляхам асушэння або арашэння’ [24, с. 341].

Іншае значэнне ўласцівае цяпер і такім словам, як рэлаксацыя (‘рассла-
бленне’, ‘зняцце нервовага напружання’) і субстанцыя (‘тое, што ляжыць 
у аснове’). А ў актавай мове: Relaxacya – королевская грамота, возвращаю-
щая права лицу, приговоренному къ баниціи (аб’яўленне асобы па-за законам 
і выгнанне за межы краіны. – Г. К.) или инфаміи (судовае пазбаўленне гона-
ру і грамадзянскіх правоў. – Г. К.), если это лицо предоставило доказатель-
ства, что оно удовлетворило тhхъ, по дhлу съ кhмъ пали на него баниціи [14, 
с. 22]; Substantia – имущество, собственность [14, с. 26].
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Тапанімічныя назвы – неад’емны кампанент мовы дакументаў. Былыя юры-
дычныя тэрміны дапамагаюць растлумачыць паходжанне некаторых сучас-
ных тапонімаў. А разуменне сутнасці назвы населенага пункта або пэўнай 
мясцовасці, магчыма, засцеражэ гэту назву ад страты, ад не заўсёды апраўданай 
замены яе на больш сучасную.

У мястэчку Новы Свержань Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці ёсць 
вуліца Юрздыка. Нязвыклая для нашага часу назва. Так маглі быць названыя 
і цэлыя паселішчы. Не ўсе яны захавалі сваю даўнюю назву. Пасёлак Альберцін, 
што сёння ўваходзіць у гарадскую рысу Слоніма, калісьці быў невялічкай вё-
сачкай Юрздыка [3]. Да 1978 г. існавала вёска Юрздыка ў Чэрвеньскім раё-
не Мінскай вобласці [20, с. 194]. Як жа ўзнікла гэта назва? Узыходзіць яна да 
даўняга слова юрысдыка (юрыдыка), якое М. І. Гарбачэўскі тлумачыць так: 
Jurysdyka, jurydyka, заселеная мhстность, подлежащая особому какому-нибудь 
вhдомству и особому суду, напр. юрисдика какого-нибудь епископства, юрис-
дика городская, юрисдика шляхетская [7, с. 174–175]. Значыць, юрздыка – гэта 
тэрыторыя, насельнікі якой падпарадкоўваліся не прыватнаму ўладальніку 
пэўнай мясцовасці (феадалу), а заставаліся падданымі вялікага князя літоўскага, 
«дзяржаўнымі людзьмі» [18].

Праязджаючы па тэрыторыі Івацэвіцкага і Ляхавіцкага раёнаў Брэсцкай 
вобласці, можна ўбачыць указальнік з тапонімам Волька [19, с. 30]. Да жаноча-
га імя гэтая назва адносін не мае. Гэта памяншальная форма ад Воля. Тапонім 
Воля сустракаецца, напрыклад, у Івацэвіцкім, Камянецкім, Пружанскім раё-
нах [19, с. 30]. А ў слоўніку Гарбачэўскага значэнне слова воля тлумачыцца 
так: Воля, дозволеніе или право, данное вотчинникомъ свободному человhку 
пользоваться какою-нибудь частію пахотной земли на опредhленный срокъ. 
И теперь еще встрhчаются названія небольшихъ поземельныхъ владhній под 
именами – воли, вольки, волицы. Въ Статутh. Лит., въ разд. ІХ, арт. 29 гово-
рится: «Уставуемъ, коли бы чhловекъ вольный пришолъ за котораго князя або 
пана и за земенина и селъ на воли, а выседевши волю, або и не высидевши до 
конца, хотhлъ за се прочъ пойти; тогды первей маетъ заслужити тому пану 
своему только, колько на воли седелъ. А естли бы не хотhлъ заслужити, тог-
ды маетъ пенези заплатити за кождую недhлю по шести грошей» [7, с. 387]. 
Як бачым, назва права карыстацца зямельным уладаннем перайшла і на само 
зямельнае ўладанне, якім карысталіся. А ў некаторых беларускіх мясцовас-
цях гэтая агульная назва ператварылася ва ўласную.

Падагульненне. Ажыццёўленае ў ХІХ ст. перавыданне старабеларускіх 
юрыдычных дакументаў выклікала неабходнасць падрыхтоўкі і апублікавання 
алфавітных  паказальнікаў  і  слоўнікаў  малазразумелай  (пераважна  для 
рускамоўнага карыстальніка) старабеларускай лексікі. Іх практычная і наву-
ковая вартасць, зразумела, неаднолькавая. З апублікаваных найбольш даскана-
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лым, прафесійна складзеным з’явіўся «Словарь древнего актового языка севе-
ро-западного края и Царства Польского» М. І. Гарбачэўскага.

Першапачаткова слоўнікам актавай мовы, выдадзеным у ХІХ ст., адво-
дзілася роля быць дапаможнымі для разумення старабеларускіх дакументаў. 
Аднак з цягам часу іх значэнне набыло большую важкасць, пашырылася сфера 
іх прымянення. У 20-я гг. ХХ ст. слоўнікі актавай мовы ўспрымаліся як важная 
крыніца папаўнення лексікі, служылі арыенцірам дакладнасці словаўжывання. 
На  слоўнік Гарбачэўскага,  напрыклад, неаднаразова  спасылаліся  тагачас-
ныя стваральнікі  беларускай юрыдычнай  тэрміналогіі  –  як лінгвісты,  так 
і  правазнаўцы. Лексікаграфічная  спадчына ХІХ  ст.  успрымалася мастком 
лексічнай пераемнасці паміж старым і новым перыядамі ў развіцці літаратурнай 
мовы, дапамагала ў дапушчальных межах скарыстаць багатую, дасканала рас-
працаваную старабеларускую заканадаўчую тэрміналогію замест неапраўданага 
запазычвання ці выкарыстання няўдалых наватвораў. Гэта дае падставы разгля-
даць ХІХ стагоддзе як перадгісторыю выпрацоўкі лексічных сродкаў сучаснага 
беларускамоўнага заканадаўства.
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Глава 3  
БелАРУСКАя МоВА яК АБ’еКт лІнГВІСтычныХ 

ДАСлеДАВАнняў

3.1. назвы беларускай мовы 
ў ПрацаХ даследчыкаў Пачатку ХіХ ст.

Пытанне аб выкарыстанні ў ХІХ ст. для наймення Беларусі і беларускай 
мовы розных назваў часам закранаецца ў працах беларускіх даследчыкаў, 
пры гэтым у 1960–80-я гг. найчасцей звяртаўся да гэтай тэмы, бадай, Адам 
Мальдзіс.

Так, напрыклад, пішучы ў «Падарожжы ў ХІХ стагоддзе» пра зборнік 
Яна Чачота 1846 г., Адам Мальдзіс удакладніў, што Чачот называў белару-
скую мову крывіцкай [51, с. 20]. У «Падарожжы...» шмат разоў ужыта назва 
Літва, прыметнік літоўскі, якія ўключалі ў сябе паняцці Беларусь, беларускі. 
Гэта акалічнасць звычайна тлумачылася аўтарам: «шматпакутнай Літвы (як 
тады называлі і Беларусь)» – с. 78 (тут і далей усе неагавораныя вылучэнні 
ў цытатах нашы – С. З.); «у Літве  (як тады называлі і Беларусь)» – с. 91; 
«народ у Літве (г. зн. у Беларусі)» – с. 109 і інш. У кнізе рассеяна нямала 
азначэнняў з кампанентамі літоўскі, беларускі, рускі з неўласцівымі сучасным 
значэннямі (многія з іх спецыяльна тлумачыліся аўтарам): «добра ведалі наш 
літоўскі (г. зн. беларускі) народ» – с. 13; «літоўскі патрыятызм» – с. 48; «грэ-
ка-рускае (праваслаўнае) веравызнанне» – с. 50; «агульны нарыс літоўскай 
(г. зн. беларускай) вёскі» – с. 50; «літоўска-руская грамада» – с. 68; «так зва-
ны “беларускі” (па іншых крыніцах – “літоўскі”) гурток» – с. 77–78 і інш.

У нарысе «Шляхі вялі праз Беларусь» А. Мальдзіс разам з яго суаўтарам 
заўважылі, што «па традыцыі, якая ішла яшчэ з часоў старажытнарускай 
дзяржавы», беларускія землі ў XVI ст. называліся «таксама Руссю, белару-
сы – русінамі, а беларуская мова – русінскай мовай» [17, с. 23]. У фрагменце, 
прысвечаным славацкаму падарожніку пачатку XVIII ст. А. Крману, аўтары 
зазначылі, што «ў адпаведнасці з тагачаснымі ўяўленнямі» ён называў бела-
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рускую мову літоўскай [17, с. 53]. Цытуючы выказванне І. Анацэвіча 1822 г. 
аб выкарыстанні моў у Жырмунах, аўтары нарыса ўдакладнілі, што тэрмін 
руская мова ў выразе «граніца паміж рускай і літоўскай мовамі» быў ужы-
ты ў значэнні ‘беларуская мова’ [17, c. 159]. Згадваючы аўтара сярэдзіны 
XVI ст. Паола Джовія Навакомскага, В. Грыцкевіч і А. Мальдзіс прывялі яго 
сведчанне аб тым, што «маскавіты, як і славяне, далматы, багемцы, палякі 
і літоўцы (тут аўтары зрабілі ўдакладненне, што пад літоўцамі маюцца на 
ўвазе славянамоўныя жыхары ВКЛ. – С. З.) ужываюць ілірыйскую мову і ілі-
рыйскія пісьмёны» [17, с. 52].

У працы «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры ХVIIІ стагоддзя» 
былі змешчаны невялікія раздзелы «Пошукі ўласнага імя» і «Веданне бела-
рускай мовы», у якіх аўтар сведчыў, што назва Беларусь у мемуарных творах 
XVIII ст. ужывалася рэдка, недакладна, пераважна ў дачыненні да Полаччы-
ны, Віцебшчыны і Магілёўшчыны. Аўтар сцвярджаў, што (жыхары Беларусі) 
«літвіны» і «ліцвякі», як правіла, добра ведалі беларускую мову. Пад пяром 
мемуарыстаў (М. Матушэвіча, Я. Тышкевіча) яна называлася рускай, аднак 
Г. Жавускі ўжываў таксама выраз беларускі дыялект як проціпастаўлены 
рускай мове прыбылага на Віцебшчыну намесніка Пасека [55, с. 88–92; 56, 
с. 128–133].

Увогуле, з прац А. Мальдзіса вынікае, што:
   y у XVI ст. беларуская мова сярод іншых назваў мела найменне русінскай,
   y у XVIII ст. заходняя і цэнтральная часткі Беларусі часта называліся 

Літвой, а беларуская мова называлася літоўскай або рускай,
   y у працах ХІХ ст. Беларусь часта называлася Літвой, а беларуская мова 

магла выступаць пад назвамі крывіцкая мова, руская мова, літоўская мова.
У цэлым, аднак, пытанне назваў беларускай мовы (у адрозненне ад назвы 

Беларусь) на працягу гісторыі і ў ХІХ ст., у прыватнасці, разглядаецца ў на-
вуковай літаратуры пераважна мімаходзь. Пэўнае выключэнне складаюць тут 
працы пачынальніка беларускай філалогіі Я. Карскага.

Так, Я. Карскі ў 1893 г. выступіў з дакладам «Што такое старажытная 
заходнеруская гаворка?» на археалагічным з’ездзе ў Вільні, дзе асэнсоўваў 
і важныя пытанні тэрміналогіі. Сярод прыведзеных Я. Карскім назваў белару-
скай мовы былі наступныя: мова руская (язык руский), простая малва, мова 
наша простая руская (язык наш простый рускій), літоўская, літоўска-руская, 
руска-польская, крывіцкая, беларуская [37, с. 495–504]. У аглядзе Карскага 
1903 г. дадаткова сустракаем інфармацыю пра тое, што ў прыпісцы да аднаго 
рукапісу ў зборы Буслаева выкарыстоўваўся тэрмін «польска-рускі пераклад», 
што лінгвонім беларуская мова ў пачатку ХІХ ст. ужываў В. Сопікаў – павод-
ле Я. Карскага, пераважна ў дачыненні да твораў паўднёва-заходнерускага 
(часцей украінскага) паходжання [37, с. 323–324]. У цэлым у працах Я. Кар-
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скага рассеяна вельмі многа канкрэтных сведчанняў аб назвах беларускай 
мовы, аднак ён, здаецца, не імкнуўся апісаць канкурэнцыю розных тэрмінаў.

У галоўнай працы па гісторыі беларускага мовазнаўства, падручніку Льва 
Шакуна, сустракаюцца толькі мімалётныя заўвагі адносна таго, што ў ХІХ ст. 
беларусаў называлі «беларусцамі», «ліцвінамі», «літвякамі», «крывічамі», 
«русінамі», а мову беларускіх помнікаў у канцы XVIII – пачатку XIX ст. – 
«і беларускай,  і заходнярускай (часцей), а то і літоўска-рускай, польска-ру-
скай, польска-маларуска-рускай і яшчэ як-небудзь інакш, што яскрава выяўляе 
ўзровень тагачаснай навукі» [92, с. 33, 39]. Як відаць з прыведзенай цытаты, 
Л. Шакун верагодна лічыў пэўнага роду непаразуменнем тую акалічнасць, 
што ў пачатку ХІХ ст. беларуская мова не мела стабільнай, уніфікаванай на-
звы. Тым больш крытычна ён ставіўся да наяўнасці складаных («праз дэфіс») 
назваў тыпу літоўска-руская, польска-руская і пад. Падобны падыход у той 
або іншай ступені ўласцівы і іншым сучасным аўтарам.

Нядаўна В. Булгакаў заўважыў, што ў першай палове ХІХ ст. польскія 
інтэ лектуалы нібыта наўмысна не культывавалі адзінай назвы беларускай 
мовы і называлі яе то славяна-крывіцкай, то рускай, то літоўска-рускай, то ру-
тэнскай, то русінскай, то польска-рускай, то крывіцкай, то славяна-літоўскай 
[11, с. 114]. Прапанова П. Кёпена 1825 г. называць беларускую мову літоўска-
рускай выключна адмоўна была ацэнена У. Пічэтам: ён кваліфікаваў такі 
захад як спробу прышчапіць «новую штучную тэрміналогію» [70, с. 673]. 
Трактуючы ўжыванне ў 1842 г. П. Шафарыкам выразу літоўска-руская га-
ворка, А. Каўка лічыць, што гэтым «памылковым» тэрмінам чэшскі славіст 
абавязаны выдадзенаму ў Маскве ў 1836 г. «Зборніку Муханава» [33, с. 55]. 
Згадваючы, што ў «Гісторыі польскай літаратуры» першай паловы ХІХ ст. 
М. Вішнеўскага мова «Слова аб паходзе Ігаравым» названа польска-рускай, 
У. Мархель кваліфікаваў гэтую акалічнасць як «празмернасць нацыянальна-
палітычнага характару» [57, с. 76]. Разважаючы пра тое, чаму першая друка-
ваная беларускамоўная кніга ХІХ ст. («Krótkie zebranie nauki chrześcijańskiej 
dla wieśniaków mówiących językiem polsko-ruskim wyznania rzymsko-katolickie-
go», Вільня, 1835) мела ў сваёй назве выраз польска-руская мова, М. Хаўстовіч 
выказаў меркаванне, што адной з прычын магло быць тое, што яе ўкладальнік 
«не ведаў адпаведнага наймення тае мовы, на якой звяртаўся да чытача» [89, 
с. 582]. З падобных кваліфікацый вынікае, што нібыта на пераломе 1830–40-х гг. 
адпаведная назва для беларускай мовы (маецца на ўвазе, натуральна, тэрмін 
беларуская мова) ужо існавала, аднак гэта не былі выразы літоўска-руская 
гаворка ці польска-руская мова.

На працягу апошняга часу назвы Беларусь, беларус, беларускі  і сумеж-
ныя найменні прыцягнулі даволі значную ўвагу беларускіх даследчыкаў, пры 
гэтым дадзеныя праблемы былі закрануты не толькі ў некаторых агульных 
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працах [25; 16; 90; 47], але і ў некалькіх спецыяльных публікацыях [31; 74; 
5; 60; 46; 94; 3; 110]. У шэрагу даследаванняў праблема назваў беларускай 
мовы закранаецца ўскосна [параўн., напрыклад: 112; 4; 57; 97; 98]. У некато-
рых працах, у тым ліку акадэмічнага і навучальнага характару, міжволі мож-
на заўважыць тэндэнцыю акцэнтаваць увагу на выкарыстанні для назваў 
Беларусі, беларусаў найменняў Літва, ліцвіны  і адпаведна недаацэньваць 
гістарычнасць resp. натуральнасць назвы Беларусь, беларусы [параўн.: 93, 
с. 13–14, 51; 88, с. 153]. Тэндэнцыя папулярызаваць назвы Літ ва, літоўскі, 
ліцвінскі ў якасці назваў Беларусі і яе азначэння з асаблівым энтузіязмам была 
ўспрынята сярод непрафесіяналаў і некаторых пісьменнікаў [параўн., напры-
клад: 82; 90].

З прыведзенага вышэй агляду атрымліваецца, што ў ХІХ ст. беларуская 
мова магла называцца:

– І. беларускай;
– ІІ a. рускай, а таксама складанымі назвамі з апорным кампанентам -рускі 

(ужываным не на першым месцы): заходнярускай, літоўска-рускай, польска-
рускай, польска-маларуска-рускай;

– II b. русінскай;
– II c. рутэнскай;
– III. літоўскай, а таксама складанымі назвамі з кампанентам літоўскі 

(ужываным на першым або другім месцы): літоўска-рускай, славяна-літоўскай;
– IV. крывіцкай, а таксама складанай назвай з кампанентам крывіцкі: 

славяна-крывіцкай.
Сітуацыя, калі нейкая мова на нейкім этапе свайго развіцця мела аж 12 

назваў1, відаць, з’яўляецца не вельмі звычайнай.
Дадзенае прадстаўленне патрабуе некаторага мінімальнага каментару.
Тэрмін беларускі можа разглядацца ў нейкай ступені як «другасны» ў па-

раўнанні з тэрмінам рускі, аднак не будзем забывацца, што ён тым не менш не 
вытворны ад выразу рускі, а паходзіць ад слоў Беларусь, беларус. Нягледзячы 
на пэўную «другаснасць» тэрміна беларускі з прычыны яго вялікага значэння 
і з-за выразнай адмежаванасці назваў беларускі і рускі ў сучаснай сітуацыі, у 
нашай класіфікацыі выраз беларускі вынесены на першае месца і разгляда-
ецца асобна ад тэрміна рускі.

Тэрміны рускі, русінскі  і рутэнскі разглядаюцца намі як этымалагічна 
тоесныя. Варыянтнасць русінскі  / рутэнскі ўзнікла з прычыны сутыкнен-
ня ў рамках адной мовы славянскай і лацінскай практыкі: корань тэрміна 
рутэнскі мае неславянскае паходжанне. Праўдападобна,  і тэрмін русінскі 
ў нейкіх выпадках мог выкарыстоўвацца не толькі як спрадвечны, але і пад 
пэўным уплывам неславянскіх найменняў Ruthen /-us, /-isch.

1 Папраўдзе гэтых назваў, як мы пераканаемся пазней, было яшчэ больш.
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Якія ж былі прычыны выкарыстання ў ХІХ ст. такой вялікай колькасці 
назваў беларускай мовы? Ці прыведзены пералік вычэрпвае ўсе найменні? Чым 
кіраваліся розныя аўтары, абіраючы тую або іншую назву? Як суадносілася 
ўжыванне  розных  лінгвонімаў  з  этнонімамі?  Чаму  не  выкарыстоўвалася 
ўніфікаванае найменне? На некаторыя з гэтых пытанняў мы паспрабуем адка-
заць у гэтым раздзеле.

Насуперак  погляду  аб  палітычным  уплыве  на мовазнаўства  пачатку 
ХІХ ст. (Л. Шакун, В. Булгакаў і інш.) ужыванне ў гэты час (прынамсі, у пер-
шай трэці стагоддзя) у навуковых працах розных назваў беларускай мовы, 
згодна з нашымі данымі, не залежала ад палітычнай кан’юнктуры. Апанта-
ныя азартам першаадкрывальнікаў, многія навукоўцы гэтага часу імкнуліся 
прадставіць навуковай грамадскасці новую, дагэтуль малазнаную навуцы 
беларускую мову або проста згадвалі яе ў сваіх працах. Ва ўмовах, калі не 
існавала аднастайнай назвы Беларусі ў яе сучасных геаграфічных абшарах, 
а розныя яе часткі называліся па-рознаму, калі параўнальна-гістарычнае 
мовазнаўства рабіла яшчэ толькі першыя крокі, складана чакаць, каб для 
назвы мовы беларусаў  існавала нейкае  аднастайнае найменне. Тэрміны, 
якімі карысталіся ў гэты час даследчыкі, былі абумоўлены не палітычнай 
кан’юнктурай, а пэўнымі традыцыямі, якія ішлі з папярэдняга часу, або жа-
даннем (гэта асабліва справядліва для складаных, «праз дэфіс» тэрмінаў) 
найбольш адэкватным спосабам абазначыць характар «новай» мовы. Пры 
размеркаванні разнастайных тэрмінаў дзіўным чынам перапляталіся энда- 
і экзалінгвонімы, рознамоўная (польска-, расійска-, нямецка-, чэшскамоўная) 
навуковая  практыка,  выкарыстанне  розных  назваў  у  этна-культурным, 
палітычна-грамадзянскім,  адміністрацыйным  і  канфесійным  значэннях, 
этнічнае паходжанне і дзяржаўная прыналежнасць аўтараў лінгвістычных 
прац,  апора  на  пісьмовую  vs  вусную  практыку  выкарыстання  тых  або 
іншых лінгвонімаў і  інш. Варта ўлічваць, што ў пачатку ХІХ ст. не толькі 
тэрмін беларускі ў дачыненні да мовы яшчэ не меў сучаснага зместавага 
напаўнення, але і назвы рускі і літоўскі (а таксама многія іншыя) мелі «ды-
фузныя», няўстойлівыя ў тэрміналагічным плане (і адрозныя ад сучасных) 
значэнні і яшчэ не былі трывала замацаваны за назвамі моў сучасных руска-
га і літоўскага народаў.

Уласцівы працам першай паловы ХІХ ст. разнабой у найменаванні бела-
рускай мовы сягнуў і ў другую палову ХІХ ст. У сваіх «Нататках адносна бе-
ларускай гаворкі» 1852 г. Ф. Галатузаў сцвярджаў, што існуе шмат спрэчных 
думак наконт яе назвы: «Праўда, ёй звычайна ўсвойваецца назва беларуская; 
аднак ёсць вучоныя, якія лічаць, што гэта назва памылковая, і што яе трэба на-
зываць руськай <…>; іншыя прыдаюць ёй і адну, і другую назвы разам <…>, 
або называюць яе таксама і літоўска-рускай…» [72, с. 24].
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назва руская мова ў XVI–XVIII стст. Як вядома, у беларускім пісь-
менстве старажытнага перыяду беларуская пісьмовая мова мела назву руская 
мова (руский языкъ) [24, с. 147], такая назва ўжывалася, прынамсі, з XIV cт.1 
У прадмове да сваёй «Бібліі» Скарына вызначыў назву твора так: «Бивлиа гре-
ческим языком по рускии сказуется книги». Усходнеславянскі першадрукар 
тлумачыў, што ён «положилъ есми на боцех некоторыи слова для людей про-
стых… рускимъ языкомъ». Выраз руская мова ўзнаўляўся ў «Катэхізісе» Сы-
мона Буднага 1562 г., прызначаным «для простых людей языка руского», а так-
сама ў другой і трэцяй рэдакцыі Статута ВКЛ 1566 і 1588 гг. З лінгвістычнага 
пункту гледжання замест старажытнага тэрміна руская мова (руский язык) 
сёння апраўдана ўжываць назву беларуская мова, бо «якраз мова іменна гэ-
тай беларускай часткі (Вялікага Княства Літоўскага. – С. З.) і паслужыла ас-
новай сістэмы фанетычных, граматычных і лексічных сродкаў пісьменнасці 
эпохі Вялікага княства Літоўскага» [23, с. 451].

Назва руская мова ўжывалася і за межамі беларускай тэрыторыі. Так, 
у выдадзеным на лаціне ў 1517 г. «Трактаце пра дзве Сарматыі» (твор пера-
выдаваўся ў XVI ст. 18 разоў) Мацея з Мехава (Maciej z Miechowa) звяртала-
ся ўвага на тое, што ў Наваградку, Пскове, Полацку, Смаленску размаўляюць 
на рускай мове  (Ruthenicum), на гэтай мове ў Вялікім Княстве Літоўскім 
здзяйсняецца юрыдычная практыка [102].

Працу Мацея з Мехава выкарысталі швейцарскія гуманісты Тэадор Бух-
ман (Бібліяндар) і Конрад Геснер, калі друкавалі свае вядомыя развагі аб 
паходжанні розных моў, уключаючы славянскія. Аўтар працы 1548 г. «De ra-
tione communi omnium linguarum et litterarum commentarius» Бібліяндар падаў 
звесткі пра беларускую і ўкраінскую мовы (Rutenicus sermo) [2, с. 11]. У пра-
цы К. Геснера «Mithridates» (1555) сярод 60-ці славянскіх народаў беларусы 
выступалі пад назвамі русаны або рутэны (Russani, Rutheni) [58, с. 124–125], 
cмаленцы (Smolenses), магчыма, таксама пад назвай літоўцаў / ліцвінаў (Li(h)
tuani) (гл. ніжэй).

Пералічваючы ў «Хроніцы ўсяго свету» 1551 г. славянскія мовы, Марцін 
Бельскі назваў «рускую, маскоўскую, сербскую, чэшскую, польскую» мовы 
[14, с. 8]. Руская мова сярод іншых славянскіх (польскай, чэшскай, харвац-
кай, баснійскай, сербскай, рацкай, балгарскай) была названа і ў працы поль-
скага аўтара Л. Гурніцкага 1566 г. [гл.: 113, с. 89].

На пэўны час за межамі Маскоўскай дзяржавы тэрмін рускія сталі ўжы-
ваць не да ўсёй Русі, а толькі да той яе часткі, якая ўваходзіла ў Польскае 

1 Назву руская мела спакон веку і ўкраінская мова. Разважаючы пра гэтую назву, 
у 1839 г. украінскі мовазнавец М. Максімовіч пісаў, што яна «ўсяму паўднёва-рускаму 
маўленню належала здаўна, ёй назвалася яна першая, яшчэ раней, чым яна засвоілася 
мове вялікарасіян» [50, с. 96].
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каралеўства і Вялікае Княства Літоўскае [58, с. 82]. А. Мыльнікаў сцвярджае, 
што к канцу XVII ст. падобная тэрміналогія стабілізавалася, і робіць абагуль-
ненне, што ў XVI–XVII стст. немаскоўскія аўтары пад рускімі часцей за ўсё 
разумелі акурат украінска-беларускае насельніцтва Польска-Літоўскай дзяр-
жавы, спасылаючыся ў тым ліку на практыку кіеўскага «Сінопсіса», дзе мо-
сква (маскавіты) і росы (украінцы і беларусы) былі пададзены асобна [58, 
с. 83–84]. Зразумела, гэтыя акалічнасці спрыялі выкарыстанню тэрміна ру-
ская мова ў дачыненні да беларускай (і ўкраінскай) мовы.

У XVI–XVII стст. як у Беларусі, так і за яе межамі для наймення бела-
рускай мовы гэта назва шырока бытавала. У вядомым вершы Яна Казіміра 
Пашкевіча, датаваным 1621 г., сцвярджалася:

Полска квитнет лациною,
Литва квитнет русчизною.
Без той в Полсце не пребудешь,
Без сей в Литве блазнем будеш.

Аўтар  працы  «Пра  норавы  татар,  ліцвінаў  і  маскавітаў»  (напісана 
на лаціне да 1550 г.) Міхалон Літвін называў рускую мову (idioma Ruthenicum) 
чужой для літоўцаў, неадабральна ставіўся да выкарыстання ёю маскоўскага 
алфавіта (literas Moscouiticas) [20, с. 44; 77, с. 214–215]. Падчас свайго зна-
ходжання ў Варшаве ў 1646 г. харвацкі місіянер Юрый Крыжаніч гаварыў ган-
цу маскоўскага цара Г. Дохтураву, што ён прыбыў у Рэч Паспалітую, «каб на-
вучыцца польскай і беларускай мовам (Polonicam et Rutenicam); але сярод усіх 
найбольш жадаю навучыцца вашай маскоўскай» (vestram Moscoviticam)» [цыт. 
паводле: 21, с. 7]. У напісанай на лаціне падчас побыту ў Вільні працы «Кіева-
Пячорская лаўра» Ёгана Гербіна (Яна Капусты) (выдадзена ў Йене ў 1675 г.) 
руская  (Ruthenica)  і маскоўская  (Moscovitica)  мовы  таксама  падаваліся 
асобна [103, с. 167]. Падобнае размежаванне было звычайнай практыкай: 
А. Мыльнікаў сцвярджае, што да пэўнага часу ў творах заходнеславянскіх 
і  іншаславянскіх гісторыкаў і філолагаў руская мова ў якасці «заходняру-
скай» (беларуска-ўкраінскай) мовы пры пералічэнні ставілася ў адзін шэ-
раг з маскавіцкай мовай. Пра разуменне тэрміна простая руская мова як 
неўласцівага для помнікаў XVII ст., напісаных на тэрыторыі Масковіі, можа 
сведчыць наступны факт. Куцеінскае выданне «Гісторыі аб жыціі Варлаа-
ма» 1637 г., якое мела пазнаку аб тым, што яно перакладзена на «простую 
нашу мову рускую» [69, с. 39], у пачатку ХІХ ст. у Расіі лічылася творам, 
напісаным на беларускай мове (гл. ніжэй). Згодна з А. Мыльнікавым, пры-
кладна з сярэдзіны XVII cт. паняцці руская і маскавіцкая мовы сталі, аднак, 
усё больш атаясамлівацца [58, с. 85]. Паводле іншага аўтара, выкарыстанне 
азначэння рускі ў дачыненні да мовы ў Маскоўскай Русі было спецыфічным: 
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гэты выраз абазначаў найперш царкоўнаславянскую мову, будучы сінонімам 
наймення словенский [85, с. 45]1.

Атаясамлення паняццяў руская і маскавіцкая мовы, аднак, звычайна не 
адбывалася ў Польшчы, дзе за назвай вядомых адукаваным палякам у XVII ст. 
беларускай і ўкраінскай моў (якія звычайна не адрозніваліся) замацаваўся 
тэрмін руская мова (język ruski), у той час як мова жыхароў Масковіі і, паз-
ней, Расійскай імперыі называлася расійскай або маскоўскай. Выкарыстан-
не азначэння рускі  (праўдападобна ў канфесіянальным значэнні) назіраем 
ў XVII–XVIII стст. у шэрагу выданняў, прызначаных для пашырэння ў тым 
ліку на тэрыторыі Беларусі. Напрыклад, у Кракаве ў 1690–1724 гг. выдаваўся 
«Рымскі і рускі каляндар» Ф. Нявескага, «Каляндар польскі і рускі» на 1707–
1720 гг. М. Кіцінскага. З 1713 г. у Супрасльскай друкарні быў выдадзены 
на польскай мове «Каляндар польскі і рускі».

Палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай, філосаф, педагог Гуга Калантай (1750–
1812) сцвярджаў, што «на Валыні, Падоллі і ў некаторых ваяводствах літоўскіх 
гавораць па-руску, але зусім іншым, чым расійскі, дыялектам» [цыт. павод-
ле: 44, с. 226]. Польскі гісторык Т. Чацкі ў працы «Аб літоўскіх і польскіх за-
конах, аб іх духу, крыніцах і сувязі…» (1800–1801) неаднойчы пісаў пра ру-
скую мову юрыдычных дакументаў Вялікага Княства Літоўскага, аднак часам 
неўласціва карыстаўся тэрмінамі царкоўная мова і расійская мова, за што паз-
ней яго крытыкаваў С. Б. Ліндэ [109, с. 12]. Ва ўяўленні польскага гісторыка 
Лялевеля выраз руская мова настолькі трывала асацыяваўся з пісьмовай мо-
вай юрыдычных дакументаў ВКЛ, што  ён  энергічна пратэставаў  супраць 
пашырэнняў тэрмінаў тыпу руска-літоўская мова, беларуская мова, хоць, зда-
ецца, талерантна ставіўся да тэрміна польска-руская мова [гл.: 107, с. 213 і 
наст.]. Праўдападобна, І. Лялевель захаваў прыхільнасць да тэрміна руская 
мова да канца свайго жыцця.

Польская практыка выкарыстання тэрміна руская мова ў XVIII ст., на-
пэўна, уплывала на яго выкарыстанне ў Беларусі або (калі такі тэрмін быў ва 

1 Многія сучасныя беларускія аўтары адчуваюць дыскамфорт, калі сустракаюцца 
з неабходнасцю перадаць па-беларуску актыўна ўжываны ў Сярэднявеччы лацінамоўны 
выраз lingua Ruthenica або ўжываны ў польскай літаратуры ў ХІХ ст. тэрмін język ruski – 
з прычыны таго, што папраўдзе гэтыя выразы абазначалі не сучасную рускую (г. зн. 
расійскую), а беларускую або ўкраінскую мову. Так, А. Семянчук, піша пра стаўленне 
Міхалона Літвіна не да рускай, а да рутэнскай мовы [77, с. 215]. Такі дыскамфорт, ад-
нак, бадай незнаёмы некаторым навукоўцам расійскай школы, якія, ужываючы тэрмін 
руская мова ў дачыненні да сітуацыі ВКЛ, часам вольна ці нявольна (і, зразумела, не-
карэктна) суадносяць яго з расійскай мовай. Параўн. у гэтым плане наступную заўвагу 
Е. Цалуновай пра дзяржаўную (канцылярскую) рускую мову ВКЛ: «Можна меркаваць, 
што гэта мова не лічылася ў ВКЛ “чужой” (г. зн. замежнай мовай)» [91, с. 76]. Відавочна, 
разважаць у любой форме пра «чужы» характар рускай мовы ў ВКЛ ёсць сэнс толькі 
тады, калі разумець пад ёй расійскую мову.
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ўжытку ў Беларусі) рэзаніравала з ім. Так, у сям’і каталікоў Галамбёўскіх, на-
прыклад, ведалі, што навучаючы сваіх дзяцей чытаць па-беларуску (у сучас-
най тэрміналогіі), яны давалі ім веданне рускай мовы (у тэрміналогіі XVIII ст.) 
[55, с. 90].

У Расіі да 1830-х гг. можна канстатаваць адносна маргінальнае становішча 
ў лінгвістычнай літаратуры тэрміна русский язык для наймення тагачаснай 
мовы расійскага народа. У навуковым ужытку першай трэці ХІХ ст. ім най-
перш абазначалі расійскую мову на ранніх этапах яе існавання і жывую на-
родную мову, у той час як літаратурную мову і асабліва мову як аб’ект вы-
вучэння ў граматычных і  іншых лінгвістычных працах паводле традыцыі 
XVIII ст. звычайна называлі расійскай. Згодна са статутам 1804 г., расійскія 
ўніверсітэты мелі ў сваім складзе кафедры красамоўства, вершаскладання 
і расійскай мовы [12, с. 739]. Сярод пералічаных С. Булічам у яго «Нары-
се гісторыі мовазнаўства ў Расіі» 17-ці школьных расійскамоўных граматык 
расійскай мовы 1810–1825 гг. фіксуюцца 16 граматык расійскай мовы («рос-
сийского языка») і толькі адна (sic!) – рускай мовы («русского языка») [12, 
с. 1003–1005].

У асобных выпадках з боку расійскіх дзяржаўных дзеячаў можна на-
зіраць недастатковае ўспрыманне тэрміна русский – на карысць ужывання 
тэрміна российский. Так, напрыклад, у 1804 г. Якубовіч выдаў зборнік былін 
і гістарычных песень Кіршы Данілава канца XVIII ст. пад назвай «Стара-
жытныя рускія вершы…». Калі ж у 1818 г. здзяйснялася новае выданне гэта-
га зборніка К. Калайдовічам (адпаведнае даручэнне ў 1816 г. ён атрымаў ад 
графа М. Румянцава), то назва была зменена на «Старажытныя расійскія вер-
шы, сабраныя Кіршам Данілавым». Назву змяніў сам М. Румянцаў [1, с. 171].

Нягледзячы на тое, што на працягу XVIII ст. у Польшчы і Расіі называлі 
рускай розныя мовы (у Польшчы – беларускую і ўкраінскую, у Расіі – ча-
сам расійскую), гэта не стварала асаблівай праблемы ў лінгвістычнай практы-
цы таго часу. Па-першае, польска-расійскія лінгвістычныя сувязі ў гэту пару 
былі неінтэнсіўнымі. Па-другое, у XVIII ст. яшчэ не прыйшоў час сур’ёзных 
параўнальна-гістарычных мовазнаўчых даследаванняў (уласна кажучы, су-
часнай лінгвістыкі) з іх увагай да існуючай наменклатуры і класіфікацыі моў.

назва беларуская мова ў XVII–XVIII стст. Як вядома, назва беларуская 
мова з’яўляецца праўдападобна экзалінгвонімам, яна засведчана, прынамсі, 
з XVII ст. за межамі Беларусі, найперш у Маскоўскай дзяржаве [24, с. 147]. Па-
шырэнне і ўмацаванне назвы беларуская мова ў Беларусі і за яе межамі ішло по-
руч з пашырэннем і ўмацаваннем этноніма беларус(ец), які, паводле сведчання 
Мыльнікава, упершыню быў уведзены ў навуковы ўжытак Мацеем Стрыйкоўскім 
у яго «Хроніцы польскай, літоўскай, жамойцкай і ўсяе Русі» (1582). Цікава, што 
ў гэтым творы этнонім беларусец суправаджаўся азначэннем літоўскі [58, с. 81].
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На пазнейшае, сканцэнтраванае ў рамках пачатку ХІХ ст. замацаванне 
ва ўжытку тэрміна беларуская мова ўплывала тая акалічнасць, што ў Мас-
ковіі ў XVII ст. надрукаваныя ў Беларусі і ва Украіне кнігі (на непадобнай да 
ўжыванай у Масковіі мове) называлі беларускімі. Так, перакладзеным з «бела-
расійскага дыялекта» на «славенскую» мову лічыўся перапісаны ў Маскоўскай 
Русі ў пачатку XVII ст. вядомы помнік з выразнай беларускай моўнай асновай 
сярэдзіны XVI ст. «Арыстоцелевы вароты» [22, с. 96–97]. Перакладзеным з 
беларускай мовы лічыўся таксама рукапіс кнігі «Люстра багаслоўя» Кірылы 
Транквіліёна-Стаўравецкага, на тытуле якой было зафіксавана: «преписася 
и переправися <…> с белороссийского языка на истинный словенороссийский 
язык» [80, с. 402]. Указанне на беларускую мову як мову-крыніцу суправад-
жала таксама пераклад кнігі І. Галятоўскага 1665 г. «Новае неба» [65, с. 492]. 
Згодна з вопісам Антоніева-Сійскага манастыра 1692 г., напісаным на белару-
скай мове лічыўся твор І. Галятоўскага «Месія праўдзівы» [43, с. 183]. Такса-
ма ў некаторых выпадках ўказанне на беларускамоўную крыніцу змяшчалася 
пры перакладах некаторых павучальных аповесцей і апавяданняў, іншых кніг, 
якія пашыраліся ў Маскоўскай Русі ў рукапісах у другой палове XVII ст. [78, 
с. 222–224; 6, с. 25, 90–92]. Выдаўцоў Бібліі, слоўніка, граматыкі (пад якімі ве-
рагодна разумеліся Ф. Скарына, П. Бярында, М. Сматрыцкі) «і іншых твораў» 
у другой палове XVII ст. Ю. Крыжаніч называў «беларусцамі» [26, с. 11]. Вы-
дадзеныя ў паўднёва-заходняй Русі (Беларусі і Украіне) кнігі пакінулі вялікі 
след у культуры Маскоўскай Русі XVII ст., адпаведна засвойвалася і асацы-
яваная з імі назва.

Гэтая  акалічнасць  у  асобных  выпадках  была  зафіксавана  і  на  Захадзе. 
У 1727 г. у Берліне член Прускай акадэміі навук Ёган Леангард Фрыш надрукаваў 
другую з шасці сваіх славістычных прац, прысвечаную кірыліцы і расійскай 
мове. У гэтай кнізе была вылучана беларуская мова. Верагодна, ідучы ўслед за 
расійскай практыкай XVII ст., Ё. Л. Фрыш пазначыў, што перакладзенае ім 
на нямецкую мову другое маскоўскае выданне 1696 г. «поўнага» катэхізіса 
было звязана з кіеўскім катэхізісам 1645 г. Пятра Магілы, які трак таваўся як 
напісаны на беларускай мове [117, с. 456–457; 30, с. 60].

Праўдападобна, пад уздзеяннем уплыву беларускіх кніг на культуру Мас-
коўскай Русі ў сваім творы «Граматычны трактат аб рускай мове» (упершыню ў 
лінгвістычнай літаратуры) назваў нашу мову беларускай Юрый Крыжаніч [26].

У пачатку XVIII ст. расійскі лексікограф Ф. Палікарпаў-Арлоў у прадмове 
да свайго «Лексікона» прызнаў самабытнасць беларускай і маларасійскай моў, 
называючы іх у шэрагу іншых славянскіх [58, с. 82]. Пазнейшаму (спачатку не 
вельмі актыўнаму) выкарыстанню тэрміна беларуская мова спрыяла культы-
ваванне тэрмінаў Белоруссия, Weissrussland, белорусский у адміністрацыйна-
дзяржаўнай і царкоўнай практыцы Расіі XVIII – пачатку XIX ст., у апісаннях 
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падарожжаў замежных аўтараў, у картаграфіі [45; 92]. Так, прынамсі, з 1773 г. 
існавала Беларускае біскупства (біскупам быў С. Богуш-Сестранцэвіч). З 1783 г. 
выдаваўся на польскай мове ініцыяваны Богуш-Сестранцэвічам «Каляндар 
беларускіх намесніцтваў» (у 1784–1795 гг.: «Каляндар беларускі»). Існавала Бе-
ларуская ўніяцкая, каталіцкая і праваслаўная епархіі, з 1801 г. існавала Белару-
скае генерал-губернатарства, якое ўключала Віцебскую, Магілёўскую і Смален-
скую губерні [93, с. 15]. У 1796–1802 гг. існавала Беларуская губерня (уключала 
Віцебскую і Магілёўскую). Адной з першых расійскіх кніг пра «нованабы-
тыя» тэрыторыі стаў выдадзены з нагоды падарожжа ў Беларусь імператрыцы 
Кацярыны ІІ афіцыйны даведнік «Тапаграфічныя заўвагі на найважнейшыя 
месцы падарожжа яе імператарскай вялікасці ў Беларускія намесніцтвы» [73, 
с. 98]. У 1828 г. пасля непрацяглага знаходжання ў Пецярбургскай навучаль-
най акрузе школы і гімназіі Віцебскай і Магілёўскай губерняў склалі асоб-
ную Беларускую навучальную акругу. З другой паловы 90-х гг. XVIII ст. вя-
домы ананімны твор «Песня беларускіх жаўнераў» – пафасна-патрыятычны 
водгук на вызваленчае паўстанне Тадэвуша Касцюшкі [34, с. 94]. У пачатку 
ХІХ ст. пецярбургскія чыноўнікі добра ведалі Беларускі тракт – адзін са шляхоў, 
што злучаў паўночную сталіцу з поўднем Расіі. У 1819 г. адзін з піянераў 
беларусістыкі П. Кёпен на загад міністра ўнутраных спраў праводзіў рэвізію 
паштовых станцый, размешчаных на Беларускім тракце; яго шлях вёў праз 
Пскоў, Полацк, Віцебск, Чарнігаў, Нежын.

Першаму  вядомаму  ўжыванню  тэрміна белорусское  наречие  ў  канцы 
XVIII ст. мы абавязаны, відаць, не этнакультурнай спецыфіцы беларускай мовы, 
а адміністрацыйна-дзяржаўнай практыцы: у працы «Апісанне Крычаўскага 
графства» Андрэя Меера (апублікавана толькі ў 1901 г.) беларуская гавор-
ка  («наречие») была кваліфікавана выключна як лакальная разнавіднасць 
«вялікарасійскай мовы», яна нібыта мела мінімальныя адрозненні ад агульнай 
расійскай мовы1.

назва літоўская мова ў XVІ–XVIII стст. Розныя крыніцы сведчаць пра 
тое, што беларускую мову маглі называць таксама літоўскай, у сувязі з вы-
карыстаннем такой назвы можна назваць  імёны аўстрыйскага дыпламата 
і падарожніка С. Герберштэйна, французскага граматыста П. Статорыюса-
Стоенскага (XVI ст.), Л. Зізанія (XVI–XVII стст.), П. Бярынды (XVII ст.), 
славацкага падарожніка А. Крмана, У. Радзівіла  (XVIII ст.). Яшчэ можна 
ўказаць на некаторыя выпадкі, калі нехта сцвярджаў, што літоўцы (разуме-

1 А. Меер запісаў: «вялікарасійская мова паміж імі (жыхарамі мясцовасці каля 
Крычава і Хоцімска. – С. З.) настолькі мала перайначана, што, выключаючы некато-
рыя перанятыя ў палякаў найменні, вымаўленне а і о на е і на я, дадаванне пры за-
пытаннях часціцы чы і перамену с на з, іншых істотных перамен у ёй, здаецца, і не 
заўважаецца» [74, с. 122].
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ючы пад імі беларусаў) гаварылі на славянскай мове (Г. Пражскі, XIV ст.; 
П. Дж. Навакоўскі, К. Геснер, XVI ст.).

Паводле В. Насевіча, сутыкаючыся з камбінаванымі назвамі тыпу «літвін 
беларусец» і іншымі выпадкамі, дзе сумяшчаліся назвы рускі і літоўскі, аўтар 
«Запісак аб Масковіі» С. Герберштэйн, блытаючыся, лічыў мову насельніцтва 
рускай часткі ВКЛ літоўскай [60, с. 207]. Верагодна, аднак, С. Герберштэйн 
не блытаўся: у іншым месцы сваёй працы ён выразна пісаў пра славянскую 
мову, якая, паводле яго, супадала з рускай і маскавіцкай [15, с. 31]. Відаць, 
у розных месцах сваёй працы ён называў беларускую мову то яе звычайнай 
назвай (руская мова), то карыстаўся назвай, якая супадала з назвай дзяржа-
вы (літоўская).

Пра існаванне мазавецкага, рускага і літоўскага дыялектаў поруч з поль-
скай мовай  (пад літоўскім  дыялектам пры гэтым разумелася беларуская 
мова) пісаў аўтар лацінамоўнай польскай граматыкі «Polonicae grammatices 
institutio» 1568 г. Пётр Статорыюс-Стоенскі [30, с. 58–59].

Што да Л. Зізанія, то, як звяртае ўвагу Я. Карскі, ён не быў паслядоўны: 
у  назве  свайго  слоўніка  1596  г.  ён  карыстаўся  выразам  «просты  рускій 
діялектъ», але ў іншым выпадку, перанёсшы назву дзяржавы на пануючую 
ў ёй мову, слова катихизис тлумачыў як оглашеніе «па-літоўску» [37, с. 323]. 
Карскі не назваў крыніцы, дзе Зізаній выкарыстаў азначэнне па-літоўску 
ў дачыненні да беларускай мовы; гэта было ў назве выдадзенага ў Маскве 
ў 1627 г. яго «Катэхізіса». Верагодна, дадзенае ўжыванне належала не самому 
аўтару «Катэхізіса», а маскоўскім выдаўцам. Калі ў 1627 г. у Маскве ў кніжнай 
палаце адбылося пасяджэнне, прысвечанае «Катэхізісу» Зізанія, то ўдзельнікі 
сходу карысталіся пры разборы мовы гэтай кнігі азначэннем літоўская [91, 
с. 89–90; 71, с. 125]. Увогуле, такое ўжыванне ў Маскве таго часу, верагодна, 
не было адзінкавым.

Як тлумачыць Карскі, у выдадзеным у Кіеве слоўніку П. Бярынды вы-
раз литовски быў ужыты, верагодна, аналагічна з выпадкам Л. Зізанія – меў 
месца перанос назвы дзяржавы на назву мовы [37, с. 323]. Здаецца, тут маг-
ло мець значэнне тое, што ва Украіне за Беларуссю і беларусамі даволі рана 
замацаваліся назвы Літва, ліцвіны (да спецыфікі ўкраінскай сітуацыі параўн. 
хоць бы выкарыстанне героя Ліцвіна ва ўкраінскіх камедыях і інтэрмедыях, 
[32]). У канцы XVII – пачатку XVIII ст. у сваіх неапублікаваных лаціна-
моўных курсах філасофіі шэраг кіеўскіх прафесараў называлі беларускую 
мову літоўскай – Lit(h)uanica [13].

Лінгвонім літоўскі ў дачыненні да беларускай мовы быў ужыты ў падрых-
таваным у канцы XVII – пачатку XVIII ст. на паўднёвай Чарнігаўшчыне або 
паўночнай Палтаўшчыне зборніку вершаў Кліменція Зіноўіва «О теслях, або 
теж о плотника(х) по моско(в)скии(и): а о дейлида(х) по лито(в)ски(и)» [64, 
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с. 57; 100, с. 147]. Паводле сведчання В. Насевіча, праязджаючы праз Бела-
русь у пачатку XVIII ст., расійскі дыпламат Б. Куракін адзначаў падабенства 
літоўскай мовы (пад якой разумелася беларуская) да расійскай [60, с. 207]. 
Згодна з нашымі данымі (мы карысталіся дзённікам і падарожнымі нататкамі 
Б. Куракіна ў іх інтэрнэтнай версіі), Б. Куракін пад літоўскай мовай разумеў 
мову аднаго з балтыйскіх народаў. Куракін сутыкнуўся з літоўскай мовай 
у Вільні і Коўне, натуральна, ён яе добра адрозніваў ад расійскай [45].

У пачатку XVIII ст. беларускую мову назваў літоўскай славацкі пада-
рожнік А. Крман, ён, напэўна, зыходзіў з дзяржаўнай прыналежнасці жыхароў 
рэгіёна, праз які праязджаў. З нешматлікіх сведчанняў аб выка рыстанні вы-
разу літоўскі ў дачыненні да беларускай мовы з боку аўтахтонных жыхароў 
Вялікага Княства Літоўскага ў XVIII ст. назавём хіба толькі заклік Удаль-
рыка Радзівіла да рэформы «літоўскай» граматыкі на фанетычнай аснове  
[54, с. 108].

Пад пяром замежных назіральнікаў беларусы часам выступалі як літоўцы. 
З ліку найбольш ранніх сведчанняў таго, што пад іменем літоўцаў разумелі 
беларусаў, можна назваць меркаванне Гераніма Пражскага, які ў канцы XIV cт. 
быў пасланы місіянерам у Літву; ён сцвярджаў, што літоўцы гавораць на сла-
вянскай мове і з’яўляюцца славянскім народам [91, с. 78]1. Параўн. таксама 
прыведзенае вышэй сведчанне Паола Джовіі Навакомскага сярэдзіны XVI ст.

Нарэшце, выпадак Конрада Геснера з’яўляецца не зусім адназначным. 
Пры тым, што ў яго працы 1555 г. пад назвай літоўская мова разумеўся продак 
адной з сучасных балтыйскіх моў [101], нельга сказаць, што ў швейцарскага 
гуманіста было дакладнае ўяўленне як пра гэту мову, так і пра адпаведнасць 
ужыванай ім тэрміналогіі (што, зрэшты, было звычайнай практыкай у той 
час). Спасылаючыся на геаграфічную карту 1542 г. «народжанага ў Літве» 
Антонія Вуеда (Vuied), К. Геснер сярод іншага cцвярджаў, што А. Вуед падаў 
таксама алфавіт, якім карысталіся маскавіты і літоўцы; гэты алфавіт вельмі 
падобны да грэчаскага, але пашыраны на некалькі літар (etia alphabetum quo 
Moscouitae et Lithuani utuntur, Graeco no dissimile, sed charakterib. aliquotauctius 
proponit) [104, с. 61]. Геснер таксама сцвярджаў: іншыя аўтары пішуць, што 
літоўцы проста гавораць па-ілірыйску (Alij Lituanos simpliciter Illyrice loqui 
scribunt) [104, с. 60]. Калі мець на ўвазе, што першыя пісьмовыя помнікі 
на літоўскай мове адносяцца да пачатку XVI cт., а першыя літоўскія кнігі 
(пратэстанцкі катэхізіс К. Мажвідаса 1547 г.) былі надрукаваны польскім 
варыянтам лацініцы, то можна прызнаць, што пад «алфавітам літоўцаў» 

1 Думка Гераніма Пражскага ўяўляецца А. Цалуновай настолькі неверагоднай, 
што яна лічыць яе «памылкай» («заблуждением»).
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і ілірыйскамоўнымі літоўцамі ў К. Геснера хаваюцца, праўдападобна, алфавіт 
старабеларускай мовы і беларусы1.

З прыведзеных даных вынікае, што лінгвонім літоўская мова ў дачыненні 
да беларускай быў экзалінгвонімам.

Такім чынам, назвамі руская мова,  беларуская мова,  літоўская мова 
пералік ужываных да ХІХ ст. найменняў беларускай мовы вычэрпваецца. 
На пераломе XVIII–XIX стст. у цэлым пераважала выкарыстанне тэрміна ру-
ская мова. Тэрмін беларуская мова быў у гэты час малавядомы і геаграфічна 
абмежаваны. Таксама малаўжывальным быў тэрмін літоўская мова.

З  надыходам ХІХ  ст.,  часу,  калі  ўзнікла мовазнаўства  ў  сучасным  яго 
разуменні, увагу навукоўцаў і ўвогуле грамадскасці стала прыцягваць і белару-
ская мова, пра існаванне якой у пачатку ХІХ ст. у тагачаснай навуковай літаратуры 
былі мінімальныя звесткі. Фактычна толькі першыя крокі рабіла навуковая 
славістыка. Прымяняльна да пачатку ХІХ ст. у 1889 г. А. Пыпін сцвердзіў, што ў 
Расіі ў гэты час «не было чалавека (прынамсі, нельга яго паказаць у літаратуры), 
які быў бы ў стане пералічыць правільна славянскія плямёны, паказаць на кар-
це месцы іх пражывання» [цыт. паводле: 18, с. 18]. Зацікаўленне рознымі мовамі 
ў гэты час адбывалася ў значнай меры ў рамках рамантычнага напрамку з яго 
ўвагай да гісторыі – у прыватнасці этнічнай гісторыі і кніжна-пісьмовай культу-
ры папярэдніх часоў. У пачатку ХІХ ст. у беларуская мова стала аб’ектам наву-
ковага зацікаўлення найперш у якасці старажытнай пісьмовай мовы часоў ВКЛ 
[28]. У гэты час значна пашырыўся польска-расійскі лінгвістычны дыялог; адпа-
ведна сутыкнуліся ў тым ліку супярэчлівыя падыходы да таго, штó ў Польшчы і 
Расіі разумелі пад рускай мовай. У Польшчы і Расіі збор разнастайнай інфармацыі 
пра розныя мовы ў пачатку ХІХ ст. заахвочваўся адукацыйнымі ведамствамі і 
навуковымі арганізацыямі. На пераломе XVIII–XIX стст. папулярнымі былі раз-
настайныя рэестры, пералікі існуючых моў (у лепшых сваіх узорах яны нагадвалі 
сучасныя энцыклапедыі), у якіх часам пэўная роля надавалася генеалагічнай 
класіфікацыі моў. Пачатак ХІХ ст. у славістыцы пазначыўся выданнем фунда-
ментальнага шасцітомнага слоўніка польскай мовы С. Б. Ліндэ, які насуперак 
сваёй назве меў шырокае славістычнае вымярэнне. Гэтыя і іншыя акалічнасці 
паўплывалі на характар асэнсавання беларускай мовы, яе прадстаўленне ў роз-
ных крыніцах, а таксама на суперніцтва паміж рознымі тэрмінамі, якія абазначалі 
беларускую мову.

1 Пэўны час на Захадзе была даволі папулярнай так званая славянская тэорыя па-
ходжання літоўскай мовы, якая мела шматлікіх прыхільнікаў і панавала, прынамсі, да 
другой паловы XVI ст. [20, с. 42–43]. Погляды, згодна з якімі літоўская мова паходзіла 
са славянскай ці, прынамсі, мела значны славянскі інгрэдыент, аж да пералому XVIII–
XIX стст. і нават пазней, зусім не абавязкова былі дзівацтвам. Здаецца, у рамках сла-
вянскай тэорыі паходжання літоўскай мовы маглі сустракацца асобныя выпадкі, калі 
пад назвай «літоўская мова» выступала беларуская.
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Першыя працы ХІХ ст. аб беларускай мове. Згодна з нашымі данымі, 
у навуковай літаратуры ХІХ ст. першымі згадалі моўную спецыфіку беларусаў 
нямецкія аўтары: гісторык А. Л. Шлёцэр і географ Г. Гасэль. Першы ў сваёй 
прысвечанай усходнеславянскім летапісам працы (апублікавана па-нямецку 
ў Гётынгене ў 1802–1809 гг. і па-руску – у 1809–1819 гг. у Санкт-Пецярбургу) 
сярод іншага сцвердзіў, што, перапісваючы летапісы, манахі «змянялі і гра-
матыку: Беларус скланяў іначай, чым Чорнарус, Маларус і Вялікарус; кожны 
пісаў, як гаварылі ў яго час у яго правінцыі» [73]. Пішучы пра славянскі на-
род літоўцаў, праваслаўных, якія жылі сярод палякаў у Віленскай, Гродзен-
скай, Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай губернях, Г. Гасэль сцвердзіў, што 
літоўцы карыстаюцца сваёй асобнай мовай [106, с. 92].

Нам не вядома, ці Шлёцэр дакладна ўяўляў, дзе жывуць беларусы, ён 
не згадваў беларускай (дарэчы, і ўкраінскай) гаворкі сярод пералічаных ім 
васьмі славянскіх. Праца Шлёцэра, аднак, важная, паколькі яна была пера-
кладзена на расійскую мову і была добра вядомай у Расіі. У абмеркаванні 
наймення беларускай1 мовы пазней удзельнічаў перакладчык працы Шлё-
цэра пра летапісы Д. Языкаў. Што да меркавання Гасэля, то яно, здаецца, не 
было заўважана пазнейшымі аўтарамі, якія пісалі пра беларускую мову. Акра-
мя агульнай «атамарнасці» тагачаснай навукі, прычынай такога стану рэчаў 
было, верагодна, і тое, што Гасэль выкарыстаў для наймення беларусаў іх 
«неасноўную» назву («літоўцы»), найменне, якое не вытрымала канкурэнцыі 
з назвай «беларусы» і ўрэшце стала маргінальным.

Двухсэнсоўна напісаў пра вусную беларускую мову англійскі падарожнік 
П. Б. Кампэнгаўзэн. З аднаго боку, яна, на яго думку, уяўляла сабой дыялект, 
які складаўся з рускіх і польскіх слоў, гэты дыялект быў падобны да акцэн-
ту данскіх казакоў [99, с. 15]. З другога боку, тут важнае было само вылучэн-
не беларускай мовы.

Нягледзячы на тое, што ў працы А. Л. Шлёцэра згадваліся беларусы, яны, 
аднак, не фігуравалі ў другім томе выдадзенай Ёганам Севярынам Фатэрам 
(J. S. Vater) у 1809 г. у Берліне працы Ёгана Хрыстафа Адэлунга (J. Chr. Adelung) 
«Мітрыдат, або Агульнае мовазнаўства…» («Mithridates, oder allgemeine Spra-
chenkunde…»), дзе ў рамках падраздзела «Дыялекты» раздзела «Агульнару-
ская мова» пасля гаворкі пра суздальскі, маларускі (іначай украінскі) дыялек-
ты, а таксама пра руснякоў або рускіх Галіцыі і Букавіны ішла гаворка пра 
крывічоў. Са спасылкай на візантыйскага гісторыка Х ст. Канстанціна Пур-
пурароджанага Адэлунг1 напісаў, што крывічы (die Kriwitzen) жылі ў былых 
Полацкім, Смаленскім  і Мінскім княствах. Адэлунг  акрэсліў паходжанне 

1 Раздзел пра славянскія мовы ў працы Адэлунга адрэдагаваў будучы патрыярх 
славістыкі Ёзаф Добраўскі [105, с. 365]. Нам, аднак, дакладна невядома, наколькі знач-
ным быў яго ўклад у падрыхтоўку славістычнага раздзела працы Адэлунга.
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крывічоў, заўважыўшы, што яны, відаць, «не належаць ні да вялікарусаў, ні да 
маларусаў; хутчэй неславяне. Першапачаткова жылі паміж рэкамі Прыпяць і 
Дзвіна, аднак пашырыліся да рэк Волга, Дзвіна, Ака і Днепр. Пазней трапілі 
пад літву і з таго часу называюцца літоўскія рускія (Litthauische Russen). Пас-
ля падзелаў 1773 і 1793 гг. зноў падпалі пад Расію. Яны маюць сваю асаблівую, 
аднак вельмі мала вядомую, гаворку, якая перамешана з польскай» [95, с. 630–
631]. У працы Адэлунга выкарыстоўваліся выразы die Kriwitschen um Polocz 
(618, пры апісанні старажытных падзей), die Kriwitzen, Litthauische Russen, ад-
нак не ўжывалася ніякіх азначэнняў у дачыненні да акрэсленай ім асобнай (як 
мы разумеем сёння, беларускай) мовы.

Пры кваліфікацыі крывічоў Ё. Х. Адэлунг, несумненна, карыстаўся ас-
новатворнай працай А. Л. Шлёцэра пра ўсходнеславянскія летапісы, у якой 
крывічы былі ахарактарызаваны як невядомае племя; у выніку Адэлунг вы-
казаў сумненне, ці крывічы ўвогуле з’яўляюцца славянамі. Такое яго мер-
каванне праз няпоўныя сто гадоў было празмеру строга ацэнена Я. Карскім 
[37, с. 179].

У кантэксце гаворкі пра беларускую мову і, канкрэтна, у сувязі з трак-
тоўкай у 1807 г. беларусаў як літоўцаў Г. Гасэлем варта асэнсавання, як у пра-
цы Адэлунга прадстаўлены літоўцы. У адпаведнасці з разуменнем пачатку 
ХІХ ст. літоўцы (якія яшчэ невыразна адрозніваліся ад латышоў), павод-
ле Адэлунга, мелі няяснае змешанае (германска-славянскае) паходжанне. 
Жамойцкая група літоўцаў складалася з носьбітаў дыялекта, які меў назву 
«польска-літоўскі», сама ж літоўская мова на дзве трэці складалася са славян-
скай. Аўтар паведаміў, што суседзям літоўцы спачатку былі вядомы як гуды, 
а таксама згадаў яцвягаў і такую іх назву, як палешукі [95, с. 696–697]. Гэта 
дазваляе гаварыць, што ў пэўных фрагментах уяўленні Адэлунга пра літоўцаў 
былі вельмі туманныя. Нельга выключаць, што часткова пад назвай «літоўцы» 
ў нямецкага аўтара маглі хавацца беларусы.

Беларуская гаворка «славяна-рускай» (інакш «славяна-расійскай») мовы згад-
ваецца ў 1810 г. у выдадзенай у Харкаве працы «Найноўшы нарыс правілаў 
расійскай граматыкі» Івана Арнатоўскага. Зыходзячы з уплываў на «славяна-
расійскую» мову моў іншых народаў (сярод якіх на першым месцы аказаліся 
татары,  «літоўцы»  і  палякі), Арнатоўскі  вылучыў поруч  з вялікарасійскай, 
маларасійскай, нізаўскай таксама і беларускую гаворку [66, с. 28]. Акрамя таго, 
Арнатоўскі пакінуў цікавае меркаванне пра ўплыў  (стара)беларускай мовы 
на расійскую. Падобна да некаторых іншых украінскіх аўтараў, ён называў 
беларусаў «літоўцамі» і сцвярджаў, што «паўночна-заходняя частка Расіі запа-
зычыла многа слоў, а яшчэ больш канчаткаў, уласцівых мове літоўцаў» [тамса-
ма]. У пачатку мінулага стагоддзя тэрміналогія Арнатоўскага змусіла С. Буліча 
выказаць сумненне адносна таго, каго аўтар «Найноўшага нарыса…» называў 
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«літоўцамі»; цытуючы працу Арнатоўскага, пасля слова «літоўцаў» Буліч дадаў 
рэмарку ад сябе: «беларусаў?» [12, с. 729]1.

Вельмі вялікае значэнне для папулярызацыі назвы беларуская мова мела 
праца Васілія Сопікава «Спроба расійскай бібліяграфіі, або Поўны слоўнік 
твораў і перакладаў, надрукаваных на славянскай і расійскай мовах» (ч. 1, 
1813). Бібліёграф рускага аддзела Імператарскай публічнай бібліятэкі ў Пе-
цярбургу Сопікаў у першай частцы сваёй бібліяграфіі даў першае падрабяз-
нае апісанне славутай Скарынавай Бібліі і, увогуле, увёў дзейнасць Скары-
ны ў кантэкст гісторыі славянскага і заходнеславянскага кнігадрукавання. 
Сопікаў змясціў у сваім даведніку нямала інфармацыі і пра многія іншыя 
выдадзеныя  ў Бе ларусі  і  за  яе межамі  ў XVI–XVIII  стст.  кнігі. Паводле 
А. Калубовіча, у першай частцы бібліяграфіі Сопікаў апісаў «болей за 100 
беларускіх выданняў» [36, с. 224]. Пра шэсць кніг Сопікаў пазначыў, што 
яны напісаны на беларускай мове. Паводле Я. Карскага, В. Сопікаў ужываў 
лінгвонім беларуская мова пераважна ў дачыненні да твораў «паўднёва-
заходнерускага» (часцей украінскага) паходжання [37, с. 324]. У прыватнасці, 
у лік кніг, напісаных на беларускай мове, у Сопікава трапілі: 1. «Гісторыя аб 
жыціі Варлаама», надрукаваная ў 1637 г. у Куцеінскім манастыры. 2. «Ля-

1 Пры далейшым разглядзе мы абмінаем такую важную фігуру, як С. Богуш-
Сестранцэвіч, аўтар чатырохтомнай «Гісторыі сарматаў і славян…» (Санкт-Пецярбург, 
1812). Згодна са шматлікімі сцвярджэннямі С. Богуш-Сестранцэвіч лічыцца аўтарам 
нязнойдзенай «літоўскай» граматыкі, пад якой нібыта разумелася беларуская [параўн.: 
52, с. 83–84; 53, с. 260; 38, с. 74; 39, с. 17; 40, с. 271; 41; 87, с. 185; 7; 84, с. 59]. Ад-
нак няма падстаў меркаваць, што літоўскай С. Богуш-Сестранцэвіч называў белару-
скую мову. Як вядома, 28-мы раздзел «Гісторыі сарматаў і славян…» называецца так: 
«Пра літоўскую мову, складзеную са склавянскай, прынесенай эмігрантамі з сабой 
з-пад паўночнай пяты Крэмпаку да балтыйскай Харватыі,  і з моў насельнікаў бал-
тыйскага берага...». Незалежна ад таго, як можна было б ацэньваць погляды аўтара 
на паходжанне літоўскай мовы, не даводзіцца сумнявацца, што літоўскай у гэтай пра-
цы называецца не беларуская мова. Пры разглядзе гэтага раздзела працы У. Францаў 
падаваў наступныя выкарыстаныя С. Богуш-Сестранцэвічам формы: ugnis, akis, wodas, 
bailus, bruwis [86, с. 70–71]. Крыніца 1841 г., на якой грунтуюцца аблудныя звесткі аб 
напісанні С. Богуш-Сестранцэвічам беларускай граматыкі, сцвярджала, што ён быў 
аўтарам «крытычна-філалагічных даследаванняў пра эстонскую і літоўскую мову», 
што ім быў укладзены скарочаны слоўнік гэтых жа моў [114, с. 179]. Спасылаючы-
ся на гэтую крыніцу, У. Францаў не даваў ніякай інтэрпрэтацыі тэрміна літоўскі [84, 
с. 73]. Напэўна, не можам дапускаць, што ў 1812 г. С. Богуш-Сестранцэвіч называў 
літоўскай літоўскую мову, а пазней стаў так называць беларускую. Увогуле – калі 
мець на ўвазе тое, што з 1773 г. С. Богуш-Сестранцэвіч быў біскупам Беларускага 
біскупства, у 1784 г. ініцыяваў выданне «Календара беларускіх наместніцтваў» (гл. 
вышэй), што ён уплываў на свайго пляменніка В. Дуніна-Марцінкевіча (які карыстаўся 
тэрмінам беларуская мова) – арыентацыя С. Богуш-Сестранцэвіча на тэрмін літоўская 
мова выглядала б даволі дзіўнай.
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карства на знясілены розум чалавечы» (Астрог, 1607). 3. «Катэхізіс» Пятра 
Магілы (Кіеў, 1645). 4. «Казанне аб антыхрысце» Стафана Зізанія (Вільня; 
у Сопікава памылкова дадзена: Астрог). 5. «Гамілія» Захарыя Капысценскага 
(пры гэтай пазіцыі Сопікаў у спецыяльнай зносцы патлумачыў, штó ён разу-
мее пад беларускай мовай). 6. «Парэнезіс…» Мялеція Сматрыцкага (Кракаў, 
1629). Магчыма, творам, напісаным на беларускай мове, Сопікаў лічыў так-
сама здзейсненае ў Гродне ў 1786 г. другое выданне кнігі Кірыла «Паву-
чальныя словы»; прынамсі, Сопікаў пазначыў, што аўтар гэтай кнігі, Стафан 
Зізаній – «беларусец» [79, с. 104, 106–107, 125–127, 167, 170]. Трэба зазна-
чыць, што «Парэнезіс» Сматрыцкага трапіў у гэты спіс памылкова: твор быў 
апублікаваны на польскай мове.

Самастойным з’яўляецца пытанне аб тым, на якой мове (якіх мовах) па-
праўдзе былі надрукаваны пералічаныя кнігі. У сучасным разуменні названыя 
кнігі не ўяўляюць сабой (добрых) узораў беларускай мовы. Відавочны выраз-
ны «змешаны» характар мовы, прынамсі, часткі названых кніг. Напрыклад, «Ка-
занне аб антыхрысце» C. Зізанія можа лічыцца нават «прамой транслітарацыяй 
з раманскага (заснаванага на латыні) шрыфту ў кірылічны шрыфт з нязначнымі 
зменамі ў фанетычных адпаведніках» [111, с. 119, 133; 100, с. 151].

Аўтараў старажытных кніг В. Сопікаў называў «славяна-расіянамі» або 
праваслаўнымі, якія знаходзіліся ў «польскіх» краях. У кнізе сустракаец-
ца першае ў ХІХ ст. на расійскай мове вызначэнне беларускай мовы: пас-
ля ўказання на «Гамілію» Капысценскага Сопікаў назваў беларускую мову 
«гаворкай набожных грэчаскай веры людзей, што жылі ў Беларусі і Поль-
шчы… вучоныя манахі ў гэтых землях аж да канца XVII ст. амаль усе свае 
тэалагічныя і маралістычныя творы пісалі на гэтай мове; яна ёсць сумесь 
моў славянскай, рускай, польскай, а часткова і лацінскай» [79, с. 167; 37, 
с. 324]. Відавочна, у сваёй дэфініцыі «беларускай мовы» В. Сопікаў не харак-
тарызаваў яе як такую, а толькі кваліфікаваў пэўны гістарычны пісьмовы 
стыль, уласцівы помнікам пэўных жанраў.

У кваліфікацыі гэтай «мовы» як «сумесі» не трэба бачыць нічога пры-
ніжальнага [як гэта зроблена ў каментарах да нядаўняга выдання «Беларусаў» 
Я. Карскага, гл.: 37, с. 400]. Па-першае, як сцвярджаецца сучаснымі аўтарамі, 
факт змешанага характару мовы большасці старажытных пісьмовых помнікаў 
з’яўляецца «агульнапрызнаным» [10, с. 38]. Аднак некаторым відам помнікаў 
(напрыклад, прапаведніцка-палемічнай літаратуры, частцы іншых выдадзе-
ных у Беларусі і Украіне канфесійных кніг) змешаны, камбінаваны характар 
мовы ўласцівы асабліва. Па-другое, тэрмін Сопікава рускі не варта атаясам-
ляць з тэрмінам расійскі. Названая Сопікавым камбінацыя моў павінна трак-
тавацца як звычайны набор складнікаў-кампанентаў, ужывальны пры аналізе 
старажытных беларускіх і ўкраінскіх пісьмовых тэкстаў, пры якім у іх вылу-
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чаюцца мясцовыя (у тэрміналогіі Сопікава, «рускія»), царкоўнаславянскія 
(у Сопікава: «славянскія»), польскія і лацінскія рысы.

Адным з прыкладаў беларускай мовы для Сопікава была выдадзеная 
на Валыні кніга «Лякарства на знясілены розум чалавечы», для дэманстрацыі 
розніцы паміж (царкоўна)славянскай і беларускай мовамі Сопікаў прывёў 
выпіску менавіта з гэтай працы.

Пытанне пра тое, адкуль В. Сопікаў узяў назву «беларуская мова», патра-
буе спецыяльнага вывучэння. Папярэдне можна заўважыць, што В. Сопікаў 
мог яе запазычыць з культурнай практыкі Маскоўскай Русі ХVІІ ст. або з ней-
кіх заходніх прац, якія абапіраліся на гэтую практыку.

Бадай, некаторыя кнігі маглі ў Маскоўскай Русі лічыцца беларускімі ў 
тых выпадках, калі пазней яны перавыдаваліся ў Маскве ў пераробленым 
выглядзе. Такой была «Гісторыя аб жыціі Варлаама», куцеінскае выдан-
не якой суправаджала пазнака аб тым, што гэта кніга была перакладзена 
на «простую нашу мову рускую» [69, с. 39]; у 1680 г. кніга была выдадзена 
на царкоўнаславянскай мове ў Маскве. Магчыма, куцеінскае выданне маг-
ло быць кваліфікавана В. Сопікавым як напісанае на беларускай мове яшчэ і 
таму, што яно было здзейснена ў (яшчэ разуметай «вузка») Беларусі.

Таксама старажытныя кнігі, магчыма, з большай верагоднасцю лічыліся 
беларускімі, калі  іх выданню ў Вялікім Княстве Літоўскім папярэднічала 
нейкае польскамоўнае выданне. Такім у спісе В. Сопікава быў кіеўскі «Катэ-
хізіс» Магілы. Таксама нейкая кніга тым больш лічылася беларускай, калі 
ў ёй змяшчаліся паралельна два тэксты: з аднаго боку, на мясцовай версіі 
пісьмовай мовы, з другога – на царкоўнаславянскай або польскай мове (такімі 
былі астрожскае «Лякарства на знясілены розум чалавечы» і віленскае «Ка-
занне пра антыхрыста»).

У 1813 г. на старонках «Весніка Еўропы» быў надрукаваны артыкул 
Я. Балхавіцінава «Гістарычная звестка пра мітрапаліта Пятра Магілу», аўтар 
якога сцвердзіў, што пры заснаванні Кіева-Магілянскай акадэміі выкладанне 
ў ёй вялося на лацінскай, польскай і беларускай мовах. Свой кіеўскі катэхізіс, 
паводле Балхавіцінава, Магіла надрукаваў на польскай і беларускай мовах [8, 
с. 37, 40].

Бібліяграфія В. Сопікава была прыхільна сустрэта ў тагачасных расійскіх 
навуковых колах. Аднак ужыты яе аўтарам выраз беларуская мова быў зусім 
новым для навуковага дыскурсу пачатку ХІХ ст., адпаведна ў навуковых пра-
цах таго часу ўжывалася і традыцыйная тэрміналогія, згодна з якой беларуская 
мова называлася рускай. Так, у манаграфіі «Гісторыя кракаўскіх друкарняў» 
(1815) Е. С. Бантке сцвердзіў, што Скарына пераклаў Біблію на «рускі дыя-
лект, якім карыстаюцца каля Полацка». У тым жа 1815 г. у зборніку «Slovanka» 
Ёзаф Добраўскі надрукаваў артыкул «Плач Ераміі, перакладзены Ф. Скарынам 
на рускую мову» («Jeremia Klaglieder, von Franz Skorina in Russische übersetzt»).
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У першай чвэрці ХІХ ст. даследаваннямі ў галіне расійскай мовы займаў-
ся нямецкі вучоны Ёган Севярын Фатэр. Цікава, што, рыхтуючы ў 1815 г. пра-
цу «Літаратура, датычная граматык, лексікі і збораў слоў усіх моў зямлі: вы-
кладзеная ў алфавітным парадку моў…» («Literatur der Grammatiken, Lexica 
und Wörtersammlungen aller Sprachen der Erdе: nach Alphabetischer Ordnung 
der Sprachen…»), ён не выкарыстаў некаторых даных другога тома Адэлун-
гавай працы «Мітрыдат», якую сам рыхтаваў да друку ў 1809 г. Так, на адроз-
ненне ад даведніка Адэлунга, у працы Фатэра крывічы не згадваліся. Падоб-
на да слоўніка 1780–1790-х гг. П. Паласа, у Фатэра было дадзена чляненне 
расійскай мовы на два, малаадрозныя між сабой, маларасійскі і суздальскі ды-
ялекты [115, с. 202]. Зусім не зразумела, ці беларуская мова тут прысутнічала 
ўвогуле, напрыклад, як складовая частка маларасійскай мовы. Хутчэй, не. 
Літоўскую мову Фатэр патрактаваў аналагічна іншым аўтарам свайго часу, 
і  у прыватнасці Адэлунгу. Будучы «сястрой» латышскай мовы,  з пункту 
гледжання лексікі і граматыкі літоўская мова была, згодна з Фатэрам, пера-
важна славянскай, у іншых адносінах (незразумела, якіх? – С. З.) – герман-
скай. Літоўская мова мела свае адгалінаванні ў Жамойці і на поўдні Вялікага 
Княства Літоўскага  («Von  ihr  geht  sowohl  die Mundart  im Sсhamaitischen 
und  südlichern Grossherzogthum Litthauen…»)  [115,  с.  132]. Фатэр,  такім 
чынам, бачыў у літоўскай мове вельмі моцны славянскі складнік. Аўтар 
«Літаратуры…» у сваёй працы «дыскваліфікаваў» наяўную ў працы Адэлун-
га 1809 г. «мову крывічоў», але застаецца пытанне: ці яна была «скасавана» 
ўвогуле або прадстала ў кнізе Фатэра ў нейкім новым абліччы, магчыма, пад 
іншай назвай? Ці можна думаць, што Фатэр нейкім чынам суадносіў знаёмую 
яму з працы Адэлунга 1809 г. мову крывічоў з літоўскай мовай? Меркаванне 
Фатэра пра тое, што моцна славянізаваная літоўская мова сягала на поўдзень 
Вялікага Княства Літоўскага, прымушае думаць, што, магчыма, тут Фатэр 
у нейкай ступені блытаў літоўскую мову з беларускай.

Пытанне  асобнасці  ўжыванай  у  Беларусі  мовы  мімаходзь  закрануў 
Е. С. Бантке ў сваім артыкуле 1815 г. «Заўвагі пра чэшскую, польскую і сучас-
ную расійскую мовы». У самым пачатку, апелюючы да французскіх і нямецкіх 
навукоўцаў, ён палемічна падкрэсліў, што сучасная расійская мова ўласціва 
не ўсім славянскім народам у Расіі, «прынамсі, не ўсёй разнастайнай Русі – 
Вялікай, Белай, Чырвонай і Чорнай» [96, с. 111].

У 1815–1816 гг. у Варшаве на польскай мове былі надрукаваны дзве пра-
цы С. Б. Ліндэ, якія з’явіліся як вельмі важным укладам у беларусістыку 
таго часу, так і выводзілі на новы ўзровень асэнсаванне фактычна яшчэ не 
пастаўленай у тую пару праблемы адэкватнай для беларускай мовы назвы.

Першая праца – гэта вялікі артыкул «Аб славянска-расійскай літаратуры», 
які ў значнай ступені ўяўляў сабой рэцэнзію на публікацыю Сопікава. У гэ-
тым артыкуле, здаецца, упершыню ў польскамоўнай навуковай літаратуры 
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сустракаецца выраз беларуская, дакладней, беларасійская, мова. Так, Ліндэ 
акцэнтаваў увагу на тым, што мову не ўсіх прадстаўленых у каталогу Сопіка-
ва кірылічных выданняў трэба кваліфікаваць як царкоўнаславянскую: «...шмат 
ёсць напісаных па-маларасійску або па-беларасійску» [106, с. 31]. Але, як па-
мятаем, Сопікаў сам назваў некаторыя з прыведзеных ім кніг беларускімі. 
Своеасаблівае «перахопліванне ініцыятывы», адсутнасць у гэтым канкрэтным 
месцы спасылкі на Сопікава сведчаць, відаць, пра тое, што гэтая думка была 
вельмі важнай для Ліндэ – настолькі, што ён быў гатовы лічыць яе ўласнай. 
Пазней у сваёй працы Ліндэ яшчэ раз выкарыстаў тэрмін «устойлівая» бела-
руская мова (ciągły język białoruski) – у фрагменце, прысвечаным параўнанню 
мовы кнігі «Казанне святога Кірылы аб антыхрысце» С. Зізанія з польскай 
мовай [108, c. 13].

Аднак Ліндэ карыстаўся і тэрмінам руская мова. Услед за Т. Чацкім, ён 
напісаў, што першае і трэцяе выданні статутаў Вялікага Княства Літоўскага 
былі напісаны «на рускай мове», сцвердзіў, што «ўсе Ягелоны аж да Жы-
гімонта Аўгуста ў Літве пісалі па-руску, давалі граматы і прывілеі, а паводле 
слоў нашага Бантке (у яго гісторыі кнігадрукавання), здаецца, некаторыя з іх 
не надта добра ведалі польскую мову і, прынамсі, Казімір Ягелон раней умеў 
па-руску, чым па-польску...» [108, c. 34]. У фрагментах, прысвечаных Ска-
рыне, Ліндэ заўважыў, што ўсходнеславянскі першадрукар пісаў свае творы 
«на рускім дыялекце, вельмі блізкім да польскай мовы» і што ў прадмове да 
кнігі «Эсфір» Скарына згадваў пра «сваю прыродную рускую мову» (выдзе-
лена Ліндэ. – С. З.) [108, t. ІІІ, с. 292, 293].

Здаецца, пералік усходнеславянскіх моў у артыкуле Ліндэ можна ацэньваць 
як даволі няпэўны. З аднаго боку, ён абвяшчаў існаванне асобнай маларасійскай 
або беларасійскай мовы. З другога боку, пры разглядзе мовы Скарыны (якая 
выглядала  вельмі  своеасаблівай  у  параўнанні  з  вядомымі Ліндэ  тагачас-
най расійскай  і царкоўнаславянскай), пры спасылках на адміністрацыйна-
юрыдычную практыку ў Вялікім Княстве Літоўскім аўтар не карыстаўся гэ-
тым выразам, а ўжываў тэрмін руская мова. Такім чынам, у артыкуле «Аб 
славянска-расійскай літаратуры» сярод усходнеславянскіх моў выдзяляліся тры 
мовы – расійская, маларасійская / беларасійская і руская. Чым адрознівалася 
беларасійская  (маларасійская)  ад рускай мовы, было,  аднак, незразумела. 
Сітуацыя была тым больш складаная, калі паспрабаваць дыферэнцыраваць 
беларасійскую мову ад «рускага дыялекта, вельмі блізкага да польскай мовы»…

У другой працы – «Аб Літоўскім статуце, рускай мовай і друкам выдадзе-
ным паведамленне» – Ліндэ аддаў належнае таму, што ў 3-м артыкуле ІІІ раз-
дзела Статута мова дакумента называлася рускай: «на руский езык преложо-
на и руским же писмом». Недыферэнцыяванае выкарыстанне некаторымі 
тагачаснымі польскімі аўтарамі тэрміна  język ruski вымусіла Ліндэ зрабіць 
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заўвагу адносна таго, што гэты выраз часам ужываўся неўласціва: напры-
клад, Т. Чацкі ў некаторых выпадках змешваў назву руская мова з назвамі 
царкоўная мова і расійская мова [109, с. 12]. Пра тое, што блытаць царкоўную 
мову з сучаснай расійскай нельга, папярэджваў у сваім артыкуле і Бантке 
[96, с. 114]. Аднак, сцвярджае Ліндэ, руская мова моцна адрозніваецца ад 
расійскай і царкоўнай, і «расіянін, які з захапленнем дэкламуе творы Ламано-
сава, Дзяржавіна і г. д., а таксама грэцка-расійскі (праваслаўны. – С. З.) святар, 
які ўсю славянскую Біблію ведае на памяць, не зразумее ніводнага артыкула 
рускага літоўскага статута настолькі, што ўзнікла патрэба выдаць статут у пе-
ракладзе на расійскую мову» [109, с. 12]. Зыходзячы з таго, што мова Статута 
не адрознівалася ад мовы кваліфікаванага Сопікавым як беларускае «Казання 
святога Кірылы аб антыхрысце», Ліндэ назваў мову Літоўскага статута бела-
рускай, выдзеліўшы ў тэксце гэтую назву [109, с. 13]. У працы «Аб літоўскім 
статуце…» Ліндэ яшчэ раз звярнуўся да тэмы кваліфікацыі мовы Скарыны 
і ўдакладніў, што нягледзячы на тое, што «ў Скарыны назіраем дамешку ру-
скай мовы да царкоўнай, старая славянская мова ў яго выразна пераважае» 
[109, с. 18]. З працы Ліндэ вынікае, што ён быў схільны захоўваць за бела-
рускай мовай яе абыходкавую назву руская мова (што назіраем і ў назве яго 
працы), у той жа час ён кваліфікаваў адну з яе канкрэтных функцыянальна-
стылістычных разнавіднасцей (а менавіта мову Статута) як беларускую.

Выдзяляючы ва ўсходніх славян самастойную рускую мову з яе белару-
скай разнавіднасцю, якая адрознівалася ад расійскай мовы, у сваіх працах 
1815–1816 гг. Ліндэ істотна прасунуўся наперад у параўнанні з 1807 г., калі 
ва ўступе да першага тома свайго слоўніка сярод усходнеславянскіх моў ён 
назваў толькі рускую мову, пад якой разумеў расійскую. Прагрэс тут можна 
назіраць і ў параўнанні з артыкулам «Аб славянска-расійскай літаратуры»: 
у працы «Аб літоўскім статуце…» былі вызначаны адносіны паміж рускай 
і беларускай мовамі: яны былі акрэслены як цэлае  і частка, як агульнае  і 
прыватнае.

Вылучэнне  ў  артыкуле  «Аб  славянска-расійскай  літаратуры» рускай 
мовы статутаў Вялікага Княства Літоўскага, Ягелонаў ці Скарыны ствары-
ла спецыфічныя складанасці для перакладчыка артыкула Ліндэ на расійскую 
мову М. Качаноўскага. (У скарочаным выглядзе артыкул Ліндэ быў пера-
друкаваны на расійскай мове ў рэдагаваным Качаноўскім часопісе «Веснік 
Еўропы».) Якім чынам пры перакладзе трэба было перадаць па-расійску вы-
раз Ліндэ руская мова? Тэрмін руский язык у расійскай лінгвістыцы ў гэты 
час усё больш актыўна выкарыстоўваўся для наймення ўяўлянага продка 
тагачаснай расійскай мовы, які паводле сваіх характарыстык (і гэта добра 
ўсведамляў Качаноўскі) моцна адрозніваўся ад апісанай Ліндэ мовы статутаў, 
Ягелонаў ці Скарыны. Быў знойдзены наступны выхад. Перакладаючы сказ 
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пра тое, што першае і трэцяе выданні статутаў ВКЛ выйшлі на рускай мове, 
Качаноўскі, «каб не змешваць з нашай рускай» («чтоб не смешивать с на-
шим русским»), ужыў тэрмін руськая мова (руськой язык). Свой падыход ён 
патлумачыў у спецыяльнай зносцы, у якой таксама заўважыў, што расійскую 
мову палякі ў вусным ужытку называюць маскоўскай, а на пісьме – расійскай; 
а на руськай мове гавораць жыхары Мінскай, Кіеўскай, Валынскай і Падоль-
скай губерняў [49, с. 122]. Як можа вынікаць з кваліфікацый Ліндэ і з прац 
пазнейшых аўтараў, у першай палове ХІХ ст. некаторыя даследчыкі яшчэ не-
дастаткова добра адрознівалі беларускую і ўкраінскую мовы. Што датычыць 
заўвагі М. Качаноўскага адносна арэала ўжывання руськай мовы, то, здаецца, 
гэта было першае ў тагачаснай беларусістычнай літаратуры ўказанне на тое, 
што «беларуская» («руськая») мова ўжываецца і на тэрыторыі Украіны.

У 1816 г. кароткія заўвагі аб чарнігаўскіх беларусах зрабіў студэнт Хар-
каўскага ўніверсітэта Аляксей Лёўшын. У кнізе «Лісты з Маларасіі» ён на-
пісаў пра чарнігаўскую гаворку, адрознай рысай якой ён лічыў «цвёрдасць», 
якая адчувалася «і ў тых, хто адвык ад маларасійскай мовы, але не мог змяніць 
вымаўлення». Лёўшын зазначыў, што «большая частка мясцовых жыхароў 
змешана з літоўцамі, а таму іх і называюць іншыя маларасіяне літвінамі» [48, 
с. 147–148]. Згодна з Карскім [37, с. 180] і Булічам [12, с. 1113], у адпавед-
ным фрагменце кнігі гаворка ішла пра гараднянскіх беларусаў, якіх, як бачым, 
Лёўшын называў літоўцамі. Я. Карскі выказаў меркаванне, што для ўкраінца 
Лёўшына (папраўдзе расійца) тут прыцягнула ўвагу цвёрдае вымаўленне р 
і адсутнасць «сціснутых» галосных на месцы о  і е. Буліч зазначыў такса-
ма, што далей Лёўшын без тлумачэнняў залічыў гараднянскіх беларусаў да 
«маларосаў».

У канцы 1810-х гг. у друку з’явіліся першыя ўзоры жывога маўлення 
беларусаў. Праца Марыі Чарноўскай «Рэшткі славянскай міфалогіі, захава-
ныя ў звычаях вясковага люду на Белай Русі (Магілёўская губерня)» была 
апублікавана спачатку ў польскамоўным «Віленскім дзённіку», пазней – 
у маскоўскім «Весніку Еўропы» [116; 67]. Тады ж у надрукаванай у Санкт-
Пецярбургу граматыцы ўкраінскай («маларасійскай») мовы А. Паўлоўскі 
згадваў пра розныя вядомыя яму ўсходнеславянскія гаворкі (архангельскую, 
наўгародскую, старадубскую, мурамскую), назваўшы сярод іх і полацкую [66].

У 1818 г. у Санкт-Пецярбургу быў надрукаваны «Гістарычны слоўнік былых 
у Расіі пісьменнікаў духоўнага чыну, грэкарасійскай царквы» Я. Балхавіцінава 
[9]. У гэтай працы як беларускамоўныя аўтары былі пазначаны А. Радзівілоўскі, 
Д. Растоўскі, З. Капысценскі, І. Галятоўскі, П. Магіла, выдаўцы нясвіжскага 
катэхізіса 1562 г. М. Кавячынскі, С. Будны і Л. Крышкоўскі, М. Сматрыцкі, 
П. Бярында. Асабліва пладавітым беларускамоўным пісьменнікам пададзе-
ны І. Галятоўскі: ім на беларускай мове або з яе выкарыстаннем (у выпадку 
двухмоўных выданняў) надрукаваны пяць кніг. Я. Балхавіцінаў, як здавала-
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ся, не ставіў сабе мэты ўказаць усіх аўтараў, якія пісалі на беларускай мове, 
таму выглядае, што іх кола ў інтэрпрэтацыі аўтара слоўніка магло б быць па-
шырана. Так, напрыклад, характарызуючы мову Васілія Грыгаровіча-Барскага, 
Я. Балхавіцінаў яе ніяк не найменаваў, але паведаміў, што яна «такая ж, якой да 
паловы мінулага стагоддзя амаль усе ў Маларасіі пісалі, гэта значыць: змешаная 
са славенскай, польскай і маларасійскай моў» [9, с. 67–68]. Калі мець на ўвазе, 
што ў сувязі са згадкай «Дыярыуша» Д. Растоўскага Я. Балхавіцінаў сцвердзіў, 
што гэты твор быў напісаны «на беларускай мове, якая ў маларасійскіх ву-
чоных была тады (у XVII ст. – С. З.) ва ўсеагульным ужытку» [9, с. 133], то, 
сапраўды, «беларускай» можна было б лічыць і мову твораў В. Грыгаровіча-
Барскага. Думку Я. Балхавіцінава адносна існавання нейкай «змешанай» бела-
рускай мовы можна суаднесці з падобным меркаваннем В. Сопікава.

У канцы 1810-х гг. з кароткімі заўвагамі пра беларускую мову ўпершыню 
выступілі яшчэ два аўтары, даследаванні якіх пазней мелі вялікае значэнне 
для яе распрацоўкі.

Спачатку ў 1818 г. у «Працах Таварыства аматараў расійскай літаратуры» 
К. Калайдовіч  наступным чынам  выказаўся  пра  почырк,  якім  быў напі-
саны страчаны арыгінал «Слова аб паходзе Ігаравым»: паводле сведчання 
відавочцаў, почырк, якім напісана Слова, «не ўзыходзіць далей за XVI ста-
годдзе, хоць граф Мусін-Пушкін адносіць яго да канца XIV або да пачатку 
XV стагоддзя, ён з’яўляецца беларускім» [61, с. 28; цытуецца паводле: 81, 
с. 288–289]. К. Калайдовіч тут, такім чынам, увёў паняцце «беларускі почырк». 
Пішучы ў наступным годзе ў артыкуле пра дзейнасць Ш. Фіёля пра мову 
ўступнай нататкі кракаўскага выдаўца «Часаслова» 1491 г., К. Калайдовіч 
дыягнаставаў у ёй «руской язык в простонародном польском, или правильнее 
белорусском выговоре» [35, с. 105].

Вельмі крытычна ацаніўшы геаграфічныя веды аўтара «Гісторыі дзяржа-
вы расійскай» М. Карамзіна, засведчаныя ў яго карце ІХ ст., і ўдак ладняючы 
арэал рассялення крывічоў і літвы, у 20-м нумары часопіса «Веснік Еўропы» 
за 1819 г. З. Даленга-Хадакоўскі ідэнтыфікаваў крывічоў як складовую част-
ку рускіх і аспрэчыў прыналежнасць да літвы Наваградка. Аўтар публікацыі 
ў  «Весніку Еўропы»  сцвердзіў, што Карамзін  «абазначыў Літву паводле 
цяперашніх меж літоўскіх губерняў, гэта значыць коштам рускай зямлі» і 
паведаміў, што «паміж Вільняй, Гародняй і Мінскам ёсць спрадвеку руская 
мова. Літоўскія князі не выкаранялі яе, бо ўжывалі самі пры двары, у да-
гаворах і статутах». З. Даленга-Хадакоўскі зрабіў выснову, што Карамзін 
не ведаў, дзе праходзіць мяжа паміж «уласна літоўскай  і рускай мовамі». 
У іншым месцы сваёй працы, пішучы пра сулічаў, аўтар заўважыў, што, з 
аднаго боку, уздоўж ракі Сула, амаль да ракі Сан і Карпацкіх гор, і, з друго-
га боку, у Чарнігаве, а таксама на поўначы і ўсходзе ад Чарнігава гавораць 
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на розных дыялектах: у першым выпадку на паўднёвым рускім, а ў другім – 
на беларускім [19, с. 63, 65–66].

Апублікаваныя ў папулярным выданні і суаднесеныя з поглядамі сла-
вутага расійскага аўтара, выкладзеныя «наступальным чынам» [19, с. 62] 
меркаванні З. Даленгі-Хадакоўскага аб мове тэрыторыі захаду і поўначы су-
часнай Беларусі былі выключна важнымі для прыцягнення ўвагі навуковай 
грамадскасці да таго, што на гэтай тэрыторыі ўжывалася нейкая разнавід-
насць асобнай старой рускай (славянскай; аўтар, аднак, тут не карыстаецца 
гэтым тэрмінам) мовы, проціпастаўленай (балцкай; аўтар, аднак, яшчэ не ка-
рыстаецца гэтым тэрмінам) літоўскай мове. Паводле сведчання ўкладальніка 
індэкса да публікацый «Вестника Европы», апублікаванага ў 1860 г., рэдак-
тар часопіса М. Качаноўскі станоўча ацаніў пададзеныя ў гэтым артыкуле 
геаграфічныя ўказанні З. Даленгі-Хадакоўскага. Пра самастойны характар 
гэтай мовы (носьбітамі яе ў выкладанні Даленгі-Хадакоўскага былі крывічы) 
магло сведчыць тое, што яе (поруч з польскай) дрэнна ведаў Карамзін. Напры-
клад, каментуючы наяўнасць у Карамзіна тапоніма Дедичное село, З. Даленга-
Хадакоўскі звярнуў увагу на тое, што лепшае веданне польскай «і нават рускай 
мовы» не дазволіла б Карамзіну трансфармаваць гэты апелятыў са значэннем 
‘спадчынны’ ва ўласную назву [19, с. 64]. Важным было і тое, што, характары-
зуючы мову насельнікаў Чарнігава і сумежных паўночных і ўсходніх рэгіёнаў, 
аўтар выкарыстаў тэрмін беларускі дыялект.

Лінгвістычныя працы 1800–1810-х гг. пра беларускую мову былі толькі 
пер шым падыходам да навуковага высвятлення як характару беларускай мовы, 
так і яе назвы. У шэрагу выпадкаў тут канстатуем звычайнае згадванне бе-
ларускай мовы сярод іншых. Усе гэтыя працы былі надрукаваны за межамі 
Беларусі (Гётынген, Веймар, Лондан, Берлін, Харкаў, Санкт-Пецярбург, Кракаў, 
Прага, Варшава, Масква). Даследаванню характару беларускай мовы часам 
папярэднічала пэўнае высвятленне спецыфікі беларусаў, адпаведна ў некато-
рых працах, дзе ішла гаворка і пра беларускую мову, маглі ўжывацца этнонімы, 
але не выкарыстоўваліся ніякія лінгвонімы (Адэлунг, Шлёцэр). Тэрміналогія, 
кваліфікацыі і ацэнкі некаторых прац увогуле не даюць магчымасці вызна-
чыць, ці беларуская мова знаходзілася ў полі зроку іх аўтараў (напрыклад, Фа-
тэр). У гэты час пераважала назва руская мова, аднак пачаў з’яўляцца таксама 
тэрмін беларуская мова. Часам некаторыя аўтары (Ліндэ, Даленга-Хадакоўскі) 
выкарыстоўвалі абодва тэрміны, прыпісваючы ім, аднак, нятоеснае (Даленга-
Хадакоўскі) або не зусім тоеснае (Ліндэ) значэнне. У расійскамоўнай літаратуры 
была здзейснена спроба ўкараніць выраз руськой язык (Качаноўскі), а таксама 
зафіксавана першая спроба выкарыстання складанага апісальнага тэрміна з 
адначасовым выкарыстаннем азначэнняў руская  і беларуская (Калайдовіч). 
У незаўважанай пазнейшымі даследчыкамі працы Г. Гасэля 1807 г. белару-
ская мова была схавана пад назвай літоўская. У працы Ліндэ «Аб літоўскім 
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статуце…» упершыню было пастаўлена пытанне выкарыстання адэкватнай 
тэрміналогіі. Працы першых двух дзесяцігоддзяў ХІХ ст. з’явіліся важным пад-
муркам, на які абапіралася лінгвістыка пазнейшага часу.
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3.2. Погляды на беларускую мову  
ў асяродку ўніяцкіХ святароў (м. к. баброўскі, 

а. ю. сасноўскі,  П. г. янкоўскі)

Як вядома, колькасць пераходзіць у якасць – гэта закон дыялектыкі, закон 
жыцця і… закон навуковай дзейнасці. Філалагічныя працы ХІХ ст., аўтары 
якіх звярталіся да беларускай мовы і якія ўжо можна лічыць навуковымі, 
узніклі не на пустым месцы. Яны засведчылі той якасна новы ўзровень, 
што склаўся і аформіўся ў выніку назапашвання і асэнсавання яшчэ досыць 
бессістэмных і спарадычных ранейшых напрацовак. Першыя даследаванні 
па беларускай мове датычыліся яе паходжання і гісторыі, а таксама апісвалі 
асобныя гаворкі [17, с. 39–40]. Тое, што спробы сінхранічнага апісання бе-
ларускай  мовы  (у  выглядзе  розных  лакальных  варыянтаў)  праводзіліся 
фактычна паралельна са зваротам да гісторыі яе носьбітаў, можна патлу-
мачыць як следаванне лінгвістычнай думкі агульнаеўрапейскаму развіццю 
напярэдадні і падчас «вясны народаў», што ўзнялася на хвалі французскай 
рэвалюцыі 1848 г.1 Галоўнай рухаючай сілай усіх еўрапейскіх рэвалюцый 
і грамадзянскіх войнаў, што разгарэліся следам за лютаўскай рэвалюцыяй 
у Францыі, з’яўляліся рабочыя і пралетарыят. Усведамленне такой колькась-
цю людзей сябе прадстаўнікамі аднаго народа, адной нацыі непазбежна вяло і 
да ўсведамлення таго, што менавіта яны з’яўляюцца носьбітамі патрыятызму, 
адметнай культуры і мовы. Узнікае цікавасць да паходжання і гісторыі асоб-
ных народаў і іх моў. У Расійскай імперыі, куды ў ХІХ ст. уваходзілі землі су-
часнай Беларусі, гэтыя погляды атрымалі пашырэнне дзякуючы інтэлігенцыі, 

1 У першай палове ХІХ ст. (па 1823 г.) у Беларусі існавалі таемныя студэнцкія тава-
рыствы (у тым ліку філаматаў і філарэтаў), адбылося лістападаўскае паўстанне (1830–
1831 г.), удзельнікі якіх нацыянальнае пытанне адносілі да прыярытэтных, аднак выступалі 
не як беларускія, а як польскія патрыёты, хаця і надавалі значную ўвагу мясцовай мове, 
культуры і звычаям. Беларуская культура і мова ўспрымаліся імі як частка польскай на-
роднай культуры і мовы.



112

якая занялася зборам вуснай народнай творчасці, апісаннем звычаяў і трады-
цый, калекцыянаваннем прадметаў побыту, вырабаў, а таксама разнастайных 
артэфактаў – сведчанняў самабытнасці, арыгінальнасці і даўнасці паходжан-
ня розных этнічных згуртаванняў, іх культуры і мовы1.

Пошукам славянскіх старажытнасцей, найперш помнікаў пісьменства, 
акрамя прафесійных гісторыкаў і філолагаў, займаліся таксама і аматары, 
сярод якіх было шмат высокаадукаваных прадстаўнікоў духавенства2. Яны 
мелі неабходную адукацыю і доступ да бібліятэк, архіваў, кнігазбораў, якія 
захоўваліся пры культавых і навучальных установах, у прыватных асоб. Гэ-
тыя людзі даследавалі старажытныя рукапісы і кнігі, некаторыя фанатычна 
калекцыянавалі іх, аддаючы гэтай справе не толькі свае сілы і час, але і знач-
ныя грашовыя сродкі. Аднак вывучэнне старажытных тэкстаў у асяродку ду-
хавенства мела на мэце не проста задавальненне навуковых інтарэсаў асобных 
яго прадстаўнікоў. Самыя, як нам уяўляецца, важныя задачы, што вырашаліся 
ў такіх доследах, – гэта 1) абгрунтаванне пры дапамозе аўтэнтычных стара-
жытных крыніц правільнасці, ісціннасці, законнасці таго веравызнання, да 
якога належаў сам даследчык; 2) пошук у старажытных творах адзінаверцаў-
папярэднікаў адказаў на пытанні, звязаныя з духоўным жыццём; 3) падма-
цаванне юрыдычнай правамоцнасці тых ці  іншых дакументаў, рашэнняў, 
пастаноў, звычаяў і інш., так ці інакш звязаных з рэлігійнай дзейнасцю. Дума-
ецца, што звяртаў на гэта ўвагу ўніяцкі канонік М. К. Баброўскі, які ўсё жыццё 
займаўся вывучэннем славянскіх старажытных тэкстаў, што гэта прымусіла 
протаіерэя А. Ю. Сасноўскага скрупулёзна вывучаць даўнейшыя афіцыйныя 
дакументы і творы. Яны, які і іншыя асобы з кола ўніяцкіх святароў, напры-
клад П. Г. Янкоўскі, спрычыніліся ў сваёй пісьмовай творчасці да беларускай 
мовы. Таму да дзейнасці гэтых уніяцкіх3 святароў варта прыгледзецца больш 
уважліва, да таго ж яна прыпадае на самы пачатак навуковай распрацоўкі 
пытанняў беларускай мовы і яе гісторыі.

1 У 1847 г. Рускае геаграфічнае таварыства, якое актыўна падтрымлівала такія 
зборы, разаслала сваім членам этнаграфічную праграму, што аб’ядноўвала ўласна 
этнаграфію, антрапанімію, фалькларыстыку і мовазнаўства. Частка дасланай інфармацыі 
была апублікавана ў «Этнаграфічным зборніку» (І–ІІІ выпускі), што выдаваўся тава-
рыствам, аднак некалькі дзясяткаў рукапісаў так і не пабачылі свет. У 1964 г. месца 
захоўвання ацалелых на той час – Архіў Геаграфічнага таварыства Саюза ССР, разр. 5, 
воп. 1, № 4, 5, 6, 7; разр. 2, вып. 1, № 4; разр. 4, воп. 1, № 6, 7 [1, с. 38].

2 Сярод такіх аматараў былі прадстаўнікі праваслаўя, уніяцтва і каталіцтва. Ад-
нак безумоўны прыярытэт праваслаўя ў Расійскай імперыі, у тым ліку і на землях та-
гачаснай Беларусі (асабліва пасля воссоединения 1839 г. – скасавання уніі), абумовіў 
тое, што сёння вядомы найперш імёны праваслаўных і былых уніяцкіх дзеячаў.

3 Усе згаданыя асобы вызнавалі ўніяцтва, аднак у сувязі са скасаваннем уніі 
прынялі праваслаўе.
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Міхаіл Кірылавіч Баброўскі
(08.11.1784 (1785?) – 21.09.1848 (па старым стылі))

Міхаіл Кірылавіч Баброўскі, адзін з буйнейшых славістаў Еўропы, пакі-
нуў пасля сябе не толькі найкаштоўнейшую бібліятэку, але і вялікую коль-
касць рукапісных запісаў. Аднак яны лічацца страчанымі як для славістыкі, 
так і для гісторыі беларускай мовы і мовазнаўства. Хацелася б верыць, што 
дзе-небудзь у архівах, хутчэй усяго ў Польшчы1, куды трапілі бібліятэка і па-
перы М. Баброўскага пасля яго смерці, адшукаюцца лацінамоўны «Курс сла-
вянскай бібліяграфіі», складзены ў 1826–1829 гг. для навучэнцаў Галоўнай 
духоўнай семінарыі ў Вільні, «Матэрыялы для гісторыі славянскіх друкарняў 
у Літве», якія бачылі ў яго ў 1846 г., шматлікія нататкі і копіі са старажытных 
рукапісаў і кніг. І нават з улікам гэтай трагічнай згубы імя Міхаіла Кірылавіча 
Баброўскага назаўсёды ўпісана ў гісторыю не толькі беларускай культуры, 
але і ў гісторыю славістыкі2. Менавіта яму належыць гонар адкрыцця і пер-
шых даследаванняў аднаго з найстаражытнейшых славянскіх рукапісаў – Су-
прасльскага3, а таксама Супрасльскага летапісу4. Менавіта ён увёў у навуковы 
ўжытак першую глагалічную друкаваную кнігу «Місал па законе Рымскага 
двара» («Служэбнік», 1483), першым пачаў вывучэнне балгарскага «Абгара» 
(1651). Таленавіты вучоны і надзвычай дасведчаны лінгвіст М. К. Баброўскі 
спрыяў узнікненню беларусазнаўства, стаяў ля вытокаў беларускага адрад-
жэння і сусветнага славяназнаўства [8, с. 27–28]5.

1 Магчыма, у сучаснасці хто-небудзь і займаўся пошукам навуковай спадчыны 
М. К. Баброўскага, аднак нам невядома пра гэта, роўна як і пра вынікі такіх пошукаў. 
У 1936 г. у выданні «Polski słownik biograficzny» Валяр’ян Харкевіч, аўтар артыкула 
пра М. Баброўскага, паведаміў пра месца знаходжання некаторых матэрыялаў: «Teki 
M. Bobrowskiego w B. Zamoyskich, rkp 275, 872, 1657; Kurat. Wil. w Muz. Czartoryskich, 
teka 45 і Arch. Państw. w Wilnie, K. G. G. 1824, nr 274; Arch. Akt Dawn. w W., Kol. Duch. 
gr-kat. nr 2051» [17, с. 161]. Дзе сёння знаходзяцца названыя матэрыялы, нам невядома.

2 У памяць знакамітага земляка ўвосень 2000 г. з ініцыятывы часопіса «Бярозка» 
і Таварыства беларускай мовы пры ўдзеле мясцовага краязнаўца І. Ляшчынскага быў 
пастаўлены новы крыж на магіле М. Баброўскага і адслужана памінальная служба [9, 
с. 32–33]. Аднак трэба прызнаць, што «творчая спадчына гэтай выдатнай асобы ў на-
цыянальнай культуры яшчэ, на жаль, належным чынам не сабраная і не асэнсаваная», 
як справядліва адзначыў у адным са сваіх артыкулаў Мікола Трус [14, с. 36]. Імя М. 
Баброўскага нададзена Лабараторыі вывучэння духоўнай культуры Падляшша (Ма-
сква) і вуліцы ў Шарашове, дзе прайшлі апошнія гады жыцця знакамітага славіста.

3 Зборнік жыцій і пропаведзяў ХІ–ХІІІ стст.
4 Зроблены ў 1519 г. найбольш поўны спіс другой рэдакцыі Беларуска-літоўскага 

летапісу 1446 г.
5 Больш інфармацыі пра М. К. Баброўскага можна знайсці ў працах Ю. А. Лабын-

цава, прыведзеных у [8], а таксама на: http://be.wikipedia.org/wiki/Міхаіл_Кірылавіч_
Баброўскі, дзе апроч іншага змешчаны і спіс навуковых крыніц пра М. К. Баброўскага.
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Міхаіл Баброўскі пра беларускую мову

На вялікі жаль, сёння мы валодаем толькі тымі вельмі рэдкімі цытатамі, 
якія былі апублікаваны ў складзе мемуараў, напісаных ўжо пасля смерці 
М. К. Баброўскага. Друкаваныя ж артыкулы самога прафесара сёння цяжка-
даступныя1.

Як носьбіт духоўнага сану Міхаіл Кірылавіч Баброўскі быў прыхільнікам 
ідэі неабходнасці адраджэння і пашырэння царкоўнаславянскай2 мовы не 
толькі ў богаслужэнні, але і ў навучальных установах. Без валодання перша-
бытнай мовай (первобытнымъ языкомъ) немагчыма зразумець свяшчэнныя 
тэксты, якія дапамогуць возстановить изъ развалинъ драгоцhнные останки 
прародительскихъ знаній, просвhщенія и промышленности. Ідэі звароту да 
арыгінальных моў сакральных тэкстаў М. Баброўскі прытрымліваўся, здаец-
ца, усё жыццё. Так, пасля вяртання з доўгатэрміновага навуковага падарожжа 
па Еўропе М. Баброўскі падчас уступнай лекцыі (03.12.1822) зрабіў агляд са-
стаўных частак Свяшчэннага Пісання і літаратуры, якая мае адносіны да яго. 
Пры гэтым ён не прызнаваў Вульгату аўтарытэтнай крыніцай і заяўляў: «Кто 
желаетъ читать священныя книги въ оригиналахъ, тотъ необходимо долженъ 
имhть знакомство съ языками библейскими, то-есть, съ такими, на которыхъ 
написаны Библейскія книги, а именно: съ языками еврейскимъ, халдейскимъ 
и греческимъ» [6, с. 14]. Безумоўны прыярытэт для свяшчэнніка Баброўскага 
сакральных моў, і найперш, вядома, мовы царкоўнаславянскай, абумовіў і на-
прамак асноўных інтарэсаў Баброўскага-лінгвіста: пошук, апісанне, выву-
чэнне,  захаванне помнікаў старажытнага славянскага пісьменства. Разам 
з тым Міхаіл Кірылавіч адмоўна ставіўся да пранікнення ў сферу рэлігій-
най літаратуры живых нарhчій, якія скажаюць першапачатковы сакральны 
тэкст3. Языкъ первобытный, древній (царкоўнаславянскую мову), на думку 

1 У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі і ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя 
Я. Коласа НАН Беларусі нам удалося адшукаць толькі тры артыкулы з апублікаваных 
у перыядычным выданні «Dziennik Wileński» (гл. ніжэй спіс работ М. Баброўскага).

2  Часцей  ён  называе  яе  славянскай  (пренебреженіе  къ  языку  славянскому, 
умhть достаточно по славянски, обучали славянскому языку), або стараславянскай 
(старославянскій языкъ), лічачы гэтую мову першаснай (введенію языка первобыт-
наго въ училищахъ и семинаріи).

3 Можна было б паспрачацца з выказанай у  сучасным друку думкай пра тое, што 
«М. Баб роўскі ў тым жа духу (як і харвацкі святар М. Совіч, працу якога пераклаў 
на польскую мову М. Баброўскі. – М. С.) лічыў шкодным кнігадрукаванне на дыялек-
тах (у тым ліку і беларускім) таму, што яно стала прычынай заняпаду старажытнас-
лавянскай мовы ў Літве» [15]. М. Баброўскі, на нашу думку, не меў на ўвазе свец-
кае кнігадрукаванне па-беларуску, паколькі такога на той час проста не існавала. Ён 
выступаў супраць праяў жывых народных гаворак у рэлігійнай літаратуры, паколькі 
яны парушаюць чысціню свяшчэнных тэкстаў.
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М. Баброўскага, неабходна ўваскрасіць. У гэтым месцы інтарэсы Баброўскага-
святара і Баброўскага-лінгвіста гарманічна спалучаюцца, бо маюць на мэце 
въ точности возстановить первобытный языкъ славянскій, критически от-
крыть его источники. Як вучоны-славіст М. Баброўскі ідзе далей і ставіць мэ-
тай тщательно обозначить количество происходящихъ отъ него нарhчій і для 
кожнага такога нарhчія акрэсліць прыметы і межы, па якіх можна адрозніваць 
розныя славянскія мовы (нарhчія), а таксама скласці граматыку кожнай з іх 
і апісаць слоўнікавы склад. Пасля гэтага можно надhяться, что будетъ со-
ставленъ общій сравнительный словарь всhхъ нарhчій славянскихъ.

Ратуючы за захаванне чысціні первобытнаго языка славянскаго ў богаслу-
жэнні і навучанні, М. Баброўскі разам з тым сам не цураўся выка рыстоўваць 
народную гаворку. Стаўшы ў 1841 г. пружанскім благачынным, М. Баброўскі 
прамаўляў павучанні на мове, зразумелай мясцовым жыхарам. Вось як пра 
гэта піша яго былы вучань Плакід Янкоўскі: «…знаменитый философ-ори-
енталист, знавший притом в совершенстве все почти новейшие языки Евро-
пы, начинает аккуратно по воскресениям и праздникам, произносить поу-
чения на простонародном наречии, именуемом с некоторого времени вовсе 
неправильно белорусским» [12, с. 296]. А Павел Баброўскі, пляменнік Міхаіла 
Кірылавіча, успамінаў1, што нядзельныя павучанні, якія прамаўляліся ім на 
мясцовай гаворцы, былі адным з трох складнікаў жыцця вясковага свята-
ра, якімі той даражыў найбольш [6, с. 54]. Здавалася б, папярэднія словы 
М. Баброўскага разыходзяцца з ім жа здзейсненай практыкай. На самай спра-
ве ніякай дваістасці ў пазіцыі М. Баброўскага няма, бо мае месца выразнае 
ўсведамленне ім сферы і мэты выкарыстання мовы – калі для духоўнай і свец-
кай адукацыі і выхавання інтэлектуальна развітых асоб неабходна валодан-
не царкоўнаславянскай мовай, то для астатніх больш падыходзіць зразуме-
лая ім мясцовая гаворка. Сучасная даследчыца гісторыі ўніяцтва ў Беларусі 
С. В. Марозава так сфармулявала сутнасць пасылкі, праявы якой можна ба-
чыць і ў моватворчасці М. Баброўскага: «Аб’ектыўнасць патрабуе дыферэн-
цыянаванага падыходу да іх (розных моў. – М. С.) ужывання ў розных сферах 
царкоўнага жыцця (літургія, казанні, справаводства, зносіны з дзяржаўнымі 
ўстановамі, лацінскім духавенствам, Рымам) і розных асяроддзях (духоўныя 
саноўнікі, базыльянскае манаства, шараговы клір, вернікі)» [11, c. 197]. Тая 
ж даследчыца паведамляе, што «грэка-ўніяцкая калегія ўказам ад 9 ліпеня 
1830 г. афіцыйна дазволіла выкарыстанне ў пропаведзях і навучанні закону бо-
жаму “мовы, якой гавораць мясцовыя жыхары”» [11, c. 581], што і здзяйсняў 
М. Баброўскі.

1 Въ послhдніе годы своей жизни, когда дhла церковныя приняли болhе спо-
койное теченіе, дядя мой дорожилъ лично для себя тремя предметами: воскресными 
поученіями, цвhтами и библіотекою [6, с. 54].
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Як жа сам прафесар М. Баброўскі ўспрымаў і называў беларускую мову? 
Якое месца адводзіў ёй у шэрагу нарhчій славянскихъ?

Прама адказаць на гэтыя пытанні досыць складана. Складана не толькі 
таму, што самастойную беларускую мову тагачасная навуковая супольнасць 
яшчэ толькі пачынае вылучаць, не вельмі ўпэўнена і зусім не паслядоўна. 
Пішучы аб назвах беларускай мовы, што засведчаны ў пачатку ХІХ ст., С. За-
прудскі абсалютна справядліва заўважае: «Ва ўмовах, калі не існавала адна-
стайнай назвы Беларусі ў яе сучасных геаграфічных абшарах, а розныя яе 
часткі называліся па-рознаму, складана чакаць, каб для назвы мовы беларусаў 
існавала нейкае аднастайнае найменне» [7, с. 255; гл. таксама артыкул С. За-
прудскага «Назвы беларускай мовы ў працах даследчыкаў пачатку ХІХ ст.» 
у дадзеным выданні]. Складана ж адказаць на пастаўленыя пытанні яшчэ 
і таму, што вельмі мала захавалася ці даступна сёння выказванняў на гэты 
конт самога прафесара Баброўскага. Да таго ж зроблены яны былі на поль-
скай мове і невядома, наколькі адпавядае іх рускі пераклад арыгіналу, асабліва 
ў такой далікатнай сферы, як тэрміналогія.

І тым не менш, абапіраючыся на выняткі з выступлення М. К. Баброўскага 
на пачатку чытання ім курса славяназнаўства, прыведзеныя яго пляменнікам, 
П. В. Баброўскім, можам сцвярджаць, што Міхаіл Кірылавіч выдзяляе асоб-
нае нарhчіе  бhлорусское. Пры  гэтым пад нарhчіем  разумеецца,  як  бачна 
з цытат, менш дасканалая ў параўнанні з мовай (языкомъ) форма існавання 
моўнай сістэмы, а таму мы перакладаем тэрмін нарhчіе1 як гаворка. Такім 
чынам, М. Баброўскі гаворыць пра асобную беларускую гаворку. Разам з 
тым ён прызнае існаванне некалькіх старажытных усходнеславянскіх гаво-
рак: начали писать… то на бhлорусскомъ нарhчіи, то на малорусскомъ, то 
на червонорусскомъ, въ каждомъ съ примhсью польскаго. Пад малорусскимъ 
нарhчіемъ трэба разумець украінскую мову, а вось червонорусскимъ нарhчіемъ, 
у адпа веднасці з лінгвістычнымі ўяўленнямі ХІХ ст., карысталіся жыхары 
Галіцыі. Аднак менавіта нарhчіе бhлорусское называе М. Баброўскі канцы-
лярскай мовай Вялікага Княства Літоўскага: въ дипломатическихъ сношеніяхъ 
и судопроизводствh Литвы введено было нарhчіе бhлорусское. Лічым вартым 

1 У М. Баброўскага часам сустракаем тэрміналагічнае словазлучэнне живое 
нарhчіе, значэнне якога тоеснае сучаснаму жывая народная гаворка. Разам з тым 
тэрмін нарhчіе можа мець і значэнне, тоеснае тэрміну мова (языкъ), параўн. (тут і да-
лей у цытатах выдзяленне тлустым шрыфтам наша. – М. С.): Необходимо тщатель-
но изучать памятники въ каждомъ нарhчіи – сербскомъ, русскомъ, чешскомъ, поль-
скомъ, лужицкомъ, хорватскомъ, краинскомъ, рагузскомъ (дубровицкомъ). Пры тым, 
што вышэй у М. Баброўскага гаворыцца пра польскую і рускую мову (язык), а не га-
ворку (нарhчіе). Такое змяшэнне паняццяў і тэрмінаў характэрна перыяду, калі пра 
сталую навуковую тэрміналогію гаварыць яшчэ не выпадае.
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увагі і той факт, што знакаміты славіст, які ўсё жыццё знаўся на славянскіх ста-
ражытных рукапісах і старадруках, лічыць мову скарынаўскіх выданняў бела-
рускай: Скорина перевелъ на то же нарhчіе Св. Писаніе. І нават сам факт таго, 
што М. Баброўскі ўзгадаў пра выданні Скарыны, гаворыць не толькі пра добрае 
веданне ім гісторыі ўсходнеславянскага друкавання, але – што больш важна – 
пра тую выключную ролю, якую ўжо ў 1826 г. Баброўскі надаваў здзейснена-
му Скарынам культурнаму подзвігу.

Ніжэй прыводзім цытату з кнігі пляменніка М. Баброўскага «Судьба су-
прасльской рукописи…» [6], з якой больш зразумелымі становяцца навуко-
выя погляды знакамітага лінгвіста.

Вотъ что сказалъ Бобровскій…
Вотъ что сказалъ Бобровскій при открытіи имъ курса славяновhдhнія въ 

главной духовной семинаріи въ іюнh 1826 года: «Какимъ страннымъ переме-
намъ (въ Западной Россіи) подпалъ старославянскій языкъ, когда въ дипло-
матическихъ сношеніяхъ и судопроизводствh Литвы введено было нарhчіе 
бhлорусское, когда Скорина перевелъ на то же нарhчіе Св. Писаніе, когда Поль-
ша, пересиливъ Литву, стала отдавать преимущество польскому языку, когда 
по причинh возникшаго соревнованія между разными исповhданіями, начали 
писать книги полемическія, поученія, катехизисы и другія духовныя сочиненія 
то на бhлорусскомъ нарhчіи, то на малорусскомъ, то на червонорусскомъ, въ 
каждомъ съ примhсью польскаго; когда наконец, соображаясь съ живыми 
нарhчіями, не исключая и русскаго, стали усердно исправлять переводы Св. 
Писанія, творенія свв. отцовъ и книгъ богослужебныхъ, передhлывать лhтопись 
Нестора, упрощать сказанія о жизни святыхъ, поученія Кирилла епископа Ту-
ровскаго и другія. Какое поразительное несходство между правописаніемъ 
и выраженіями въ рукописяхъ древнихъ и новыхъ, ихъ копіяхъ, въ первопечат-
ныхъ книгахъ и послhдующихъ изданіяхъ! Неуваженіе къ греческому обряду 
породило пренебреженіе къ языку славянскому и даже совершенное объ немъ 
нерадhніе; дошло до того, что онъ едва въ хорh монастырей и въ клирh церквей 
нашелъ себh пріютъ и убhжище. Нhкогда читать по Псалтири или по Часосоло-
ву значило умhть достаточно по славянски. Только въ началh ХVІІ столhтія яви-
лась порядочная грамматика Смотрицкаго, однакожь и она не чужда примhсей 
живыхъ нарhчій; стали поправлять священныя и богослужебныя книги, но 
рhдко въ училищахъ обучали славянскому языку и грамматикh. Спасительны 
мhры, клонящіяся къ введенію языка первобытнаго въ училищахъ и семинаріи, 
спасительно у с и л е н н о е   с т а р а н і е   в о з с т а н о в и т ь   и з ъ   р а з в а -
л и н ъ   д р а г о ц hн н ы е   о с т а н к и   п р а р о д и т е л ь с к и х ъ   з н а н і й , 
п р о с в hщ е н і я   и   п р о м ыш л е н н о с т и . Все это, безъ всякаго сомнhнія, 
воскреситъ и языкъ древній». Указавъ на труды современныхъ славяновhдовъ, 
особенно І. Добровскаго, Юнгмана, Линде, Бобровскій продолжаетъ: «Но не за-
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крыто еще и для насъ обширное поле для многихъ изысканій, чтобы въ точно-
сти возстановить первобытный языкъ славянскій, критически открыть его ис-
точники и вмhстh тщательно обозначить количество происходящихъ отъ него 
нарhчій; опредhляя для каждаго изъ нихъ отличительные признаки и границы, 
словъ одного нарhчія не принимать за слова другаго, равным образомъ област-
ныхъ словъ, выраженій одного нарhчія, отличающихся только несходствомъ 
на письмh или въ произношеніи – не почитать за слова разныхъ нарhчій, какъ 
донынh замhчается это въ словаряхъ и грамматикахъ»… «Необходимо тща-
тельно изучать памятники въ каждомъ нарhчіи – сербскомъ, русскомъ, чеш-
скомъ, польскомъ, лужицкомъ, хорватскомъ, краинскомъ, рагузскомъ (дубро-
вицкомъ), не забывая провинціализмовъ, и затhмъ “посредствомъ критическаго 
изслhдованія опредhлить вліяніе разныхъ говоровъ на измhненія письменна-
го славянскаго языка”. Въ каждой славянской странh трудовъ предстоитъ еще 
много, для каждаго нарhчія сперва нужно составить грамматику (существующія 
требуютъ многихъ поправокъ) потомъ словарь выраженій первообразныхъ 
и производныхъ, а затhмъ только можно надhяться, что будетъ составленъ 
общій сравнительный словарь всhхъ нарhчій славянскихъ. Это дhло не одного 
человhка и не одного народа. Но ученымъ мужамъ, потомкамъ многочисленнаго 
рода славянскаго надлежало бы заняться этимъ великимъ дhломъ» [6, с. 63–65].

У нататцы «Судьба Супрасльской Рукописи» Павел Баброўскі піша: «Об-
ратимъ вниманіе на то, что эти знаменательныя слова высказаны были Бо-
бровскимъ въ печати, и притомъ – странно сказать – на польскомъ языкh, 
въ такое время, когда въ уніатскихъ монастыряхъ и церквахъ, единствен-
ныхъ хранителяхъ русской народности у трехъ милліоновъ бhлоруссовъ, 
малороссовъ и черноруссовъ, сняты были иконостасы, вводились органы, 
польскіе кантики … (далей ідзе апісанне іншых уціскаў з боку базыліян, мяс-
цовай адміністрацыі і інш. – М. С.)» [6, с. 64]. На жаль, знайсці друкаваны 
польскамоўны арыгінал нам не ўдалося, а таму немагчыма супаставіць сло-
вы абодвух Баброўскіх.

Філалагічныя працы М. Баброўскага

Рукапісная спадчына:
1.  Курсъ  славянской  бібліографіи.  (Рукапіс.  Складзены  ў  1826–1829  гг.  Не 

захаваўся.)

2. Матеріалы для исторіи славянскихъ книгопечатенъ въ Литвh. (Рукапіс. Існаваў 
у 1846 г. Не захаваўся.)

Друкаваная спадчына:
1. Podróż w Dalmacyi // Dziennik Wileński. 1822. T. I. № 4. Kwiecień. S. 429–450. 

(Паведамленне змешчана ў раздзеле «Wyjątki z rapportów osób, wysłanych za granicę 
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przez cesarski uniwersytet wileński dla doskonalenia się w naukach. (datowany z Paryża 
d. 28 sierpnia 1821 r.) Wyjątek dziesiąty»). [НББ, ЦНБ]1.

Отрывокъ изъ путешествія по Далмаціи въ 1819 г.  // Вhстникъ Европы. 1824. 
№ 22. Ноябрь. С. 122–135.

2. Сообщеніе о старинной рукописи Далматской (Хорватской) лhтописи, храня-
щейся въ Ватиканской библіотекh // Dziennik Wileński. 1823. T. ІI. № 8. S. 369–382.

Сообщеніе о старинной рукописи Далматской (Хорватской) лhтописи, хранящей-
ся въ Ватиканской библіотекh // Вhстникъ Европы. 1824. Ч. 138. № 24. С. 258.

3. Wyjątek z dzenńika podrózy po Wyższej Luzacyi // Dziennik Wileński. 1824. T. I. 
№ 3. Marzec. S. 261–283. [ЦНБ].

4. Krótki opis historyczny pismienney mowy i literatury arabskiey z dołączeniem po-
żytkow, z jey znajomości wypływających. Czytał na literackiem posiedzeniu w Cesarskim 
Wileńskim Uniwersytecie 15 grudnia 1823, X. Michał Bobrowski Prof. p. z. Pisma ś. Kan. 
kat. brz. unicki // Dziennik Wileński. 1824. № 1. T. I. Styczeń. С. 1–36. [ЦНБ].

Краткій историческій очеркъ письменнаго языка арабовъ и литература сего на-
рода съ объясненіемъ пользы, проистекающей отъ ознакомленія съ нею // Вhстникъ 
Европы. 1825. № 5. С. 13–39; № 7. С. 190–209.

5. Славянскій палимсестъ // Библіографическіе листки. 1825. № 17. С. 229, 231.
6. Описаніе Супрасльской рукописи съ оглавленіемъ и снимками // Библіографическіе 

листки Кеппена. 1825.
7. Uwagi nad nieumiejętnością języka słowiańskiego literalnego w Dalmacyi. Dzielo 

pozgonne najszanowneijszego X. Mateusza Sowicz, zeszłego Archidyakona d’Ossero / Z 
włoskiego języka przeloźyl i przypisami objaśnil X. M. Bobrowski, kanonik katedr. Brze-
ski // Dziennik Wileński. 1826. T. I. S. 203–221, 341–354, 397–407.

Размышленіе надъ незнаніемъ славянскаго письменнаго (книжнаго) языка. По-
смертный трудъ Матвhя Совича // Вhстникъ Европы. 1827.

8. Славянскія рукописи Ватиканской библіотеки въ Римh // у кн.: Scriptorum Ve-
terum Nova Collectio e Vaticanis Codicibus edita ab Angelo Majo Bibliothecae Vaticanae 
Praefecto. T. V. Romae: «Codicus Slavici», 1831. (На лацінскай мове).

Антоній Юр’евіч Сасноўскі
(18.01.1775 – 03.03.1852 па ст. стылю)

Антоній Сасноўскі съ юныхъ еще летъ, як паведамляе Плакід Янкоўскі, 
захапіўся помнікамі старажытнага славянскага пісьменства, стаў вывучаць 
іх і калекцыянаваць [12, c. 254–255]. Дзякуючы здольнасцям і працалюбству, 
ён самавукам стаў настолькі добрым спецыялістам ў галіне старажытнага 
славянскага пісьменства, што нават «профессор Бобровский, кроме искрен-
ней дружбы, высоко ценил специальные познания протоиерея Сосновского 
в славянской библиографии, зачастую прибегал к его советам и охотно со-
знавался, что всем своим заграничным и профессорским филологическим 

1 У квадратных дужках пададзены назвы беларускіх бібліятэк, дзе захоўваецца 
адпаведнае выданне.
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арсеналом принужден под час преклоняться пред смиренной рутиной свое-
го друга» [12, c. 256].

Думаем, не адна толькі любоў да даўніны кіравала А. Сасноўскім, які 
ахвяраваў часам, сіламі і грашыма дзеля таго, каб мець магчымасць вывучаць 
старажытныя рукапісы і старадрукі, на старонках якіх знаходзіў ён фактыч-
ныя матэрыялы па гісторыі уніі1. П. Баброўскі паведамляе, што А. Сасноўскі 
надрукаваў у штомесячніку «Dziennik Wileński» «материалы о Литовскомъ 
статутh, которые изучалъ, чтобы отстоять права на имущество своей церкви» 
[3, с. 12]. А ў нататцы аб незаконнасці пабору дзесяціны з уніятаў для фак-
тычнага абгрунтавання сваёй пазіцыі Сасноўскі выкарыстаў тэксты розных 
дакументаў на польскай, лацінскай, (умоўна) старабеларускай мовах, сярод 
іх тэкст прывілея 1642 г., дадзенага галіцкім князем Львом Данілавічам, аб 
правах духавенства [14, c. 498].

А. Сасноўскі быў асобай шматграннай. Безумоўна, як святара яго най-
больш займалі праблемы, звязаныя са сферай рэлігіі. Разам з тым ён, як 
і многія інтэлігенты таго часу, рабіў фальклорныя запісы2. Сасноўскі кла-
паціўся не толькі пра духоўнае ўдасканаленне сваёй паствы, але і пра яе да-
брабыт (заснаваў касу ўзаемадапамогі – «жалезны фундуш») і здароўе.

Пра ўвагу, якую А. Сасноўскі надаваў лінгвістычным праблемам, свед-
чыць між іншым і тое, што няведанне царкоўнаславянскай мовы рымска-
каталіцкімі святарамі ён лічыў адной з прычын немагчымасці аб’яднання іх 
са святарамі грэка-каталіцкімі: «Сосновскій готовилъ представленіе въ ми-
нистерство о неудобствахъ соединенія греко-уніатскихъ клириковъ съ кли-
риками римско-католическими, а также о неспособности базиліанскихъ мо-
наховъ, состоящихъ изъ латинянъ, относится съ должнымъ вниманіемъ къ 
славянскому языку, многимъ изъ нихъ чуждому» [2, c. 14]. А сярод выказа-

1 Па сведчанні П. Баброўскага, «А. Сосновскій въ одномъ изъ своихъ писемъ упо-
минаетъ о составленной имъ исторіи греко-уніатской церкви; вhроятно это были выпи-
ски изъ матеріаловъ, тщательно имъ собранныхъ въ теченіе многихъ лhтъ: матеріалы 
для исторіи русской греко-уніатской церкви Антоній Юрьевичъ Сосновскій передалъ 
своему сыну Платону, профессору Виленскаго университета; послhдній, подъ руко-
водствомъ профессора Бобровскаго, началъ писать историю церкви у славянъ; по слу-
чаю его смерти она не была окончена. И затhмъ неизвhстно куда дhлись труды обо-
ихъ Сосновскихъ надъ историей греко-уніатской церкви» [3, с. 189].

2 Собранныя имъ народныя пhсни и разсказы мhстныхъ крестьянъ представлены 
были черезъ губернатора въ императорское русское географическое общество 15 ноя-
бря 1847 года, а его предложеніе о мhрахъ для предупрежденія оспенной заразы – въ 
медицинскій департамент министерства внутреннихъ дhлъ, въ началh того 1847 года 
За эти труды протоіерею Сосновскому объявлена благодарность отъ географическа-
го общества и отъ директора медицинскаго департамента Александра Рихтера. (Гл.: 
Отношеніе Гродненскаго губернатора отъ 9 декабря 1847 г. и отъ 7 марта 1847 г. До-
кум. № 17 и 18) [3, с. 194].
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ных А. Сасноўскім парад адносна паляпшэння адукацыі духоўных асоб (1824) 
знаходзім прапанову ўвесці яўрэйскую і грэчаскую мовы і пажаданне «Дабы 
юношество духовное было обучаемо аккуратнhе и прилежнhе, нежели нынh, 
славянскому языку, пhнію и церковнымъ церемоніямъ» [13, c. 535].

Антоній Сасноўскі пра беларускую мову

У сувязі з адсутнасцю найбольш каштоўных у гэтых адносінах матэрыялаў 
самога А. Сасноўскага, можна толькі выказаць асобныя меркаванні, якія грун-
туюцца на пазнейшых словах яго бібліёграфаў. Так, напрыклад, П. Баброўскі 
паведамляе:

Въ доставленныхъ намъ матеріалахъ1 находится одна интересная въ науч-
номъ отношеніи библіографическая записка Сосновскаго о книге Апокрисисъ. 
Это отвhтъ на исторію о Брестскомъ соборh, написанный на бhлорусскомъ 
языкh и напечатанный въ Вильнh въ 1597 году. Имя и фамилія автора (Хри-
стофоръ Филалетъ) вымышлены. Апокризисъ могли написать Симеонъ Буд-
ный или Лаврентій Крыжковскій, которые много писали отъ имени неунитовъ 
(dysunitów) по русски. И аріанинъ Бронскій служилъ для подобнаго же пись-
ма князю Константину Астрожскаму. Авторъ сильно нападаетъ на Скаргу за 
его исторію о брестскомъ соборh, называя его брехуномъ (szczekaczem), ми-
трополита Рогозу – митропилатомъ и т. д. Описавъ содержаніе книги, весь-
ма цhнной для исторіи Брестскаго собора 1596 г., Сосновскій такъ заключа-
етъ свою замhтку: «Экземпляръ книги Жировицкой библіотеки не полонъ; 
въ немъ цhлы только 84 листа. Каноникъ Бобровскій въ описаніи экземпляра 
той же книги Вhнской биліотеки, говоритъ, что въ немъ 55 листовъ, и онъ еще 
не полонъ; въ концh книга дописана: такой приписки съ письмомъ Іереміи 
и съ описаніемъ Айстрійскаго, т. е. Флорентинскаго разбойническаго собора, 
имhется еще 28 ½ листовъ; видно, что въ этомъ экземплярh вместh съ Апо-
кризисомъ переплетено другое произведеніе. <…> Нашъ (Жировицкій) эк-
земпляръ… имhетъ отличную печать и изданъ исправно, на поляхъ имhется 
много печатныхъ буквъ, которыми, какъ въ Словарh, объясняются по русски 
или по славянски выраженія, заимствованыя съ польскаго или латинскаго» 
[3, с. 192–193].

Верагодна, словы П. Баброўскага ў прыведзенай цытаце пра тое, што 
«Апокрысіс» напісаны на беларускай мове, і развагі пра магчымага аўтара 
гэтага  ананімнага  твора  ёсць  пераказ  слоў  самога  А.  Сасноўскага.  Па-
першае, пры ўсёй сваёй любові да роднага краю П. Баброўскі не быў такім 
знаўцам старажытнай літаратуры і пісьменства, які бачыцца за развагамі 
пра Буднага, Бронскага, Крыжкоўскага, а па-другое, сам П. Баброўскі бела-
рускую мову называе ў духу свайго часу нарhчіемъ [5, с. 809]. Узгадваючы 

1 Тут гаворка ідзе пра фамільныя дакументы і перапіску, дасланыя П. В. Баброўскаму 
сынам Сасноўскага, Антонам Антонавічам.
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геаграфічную блізкасць (Кляшчэлі і Шарашова знаходзілся непадалёку) на-
вуковага свяціла – Міхаіла Баброўскага – і яго даўняе і працяглае сяброўства 
з Антоніем Сасноўскім  (Сасноўскі  быў  хросным бацькам Баброўскага), 
можна нават выказаць меркаванне пра  існаванне своесаблівага навукова-
га гуртка, прадстаўнікі якога, групуючыся вакол ідэйнага цэнтра – Міхаіла 
Баброўскага – выказваюць у сваёй навукова-літаратурнай дзейнасці ў многім 
блізкія погляды1. Верагодна, да гэтага кола можна было б аднесці і вучняў 
прафесара М. Баброўскага: Плакіда Янкоўскага, Фаму Малішэўскага, Стэфа-
на Пашкевіча, Аляксандра Малевіча, Якава Чарвякоўскага.

Шмат сіл і часу А. Сасноўскі прысвяціў вывучэнню Статута ВКЛ. Вынікі 
сваёй працы ён апублікаваў у штомесячным выданні «Dziennik wileńskі». 
Так, у нататцы «Wiadomość o statucie  litewskim, drugim powszechnie zwa-
nym» А. Сасноўскі паведамляе, што перадаў князю Аляксандру Хадкевічу 
друкаваны і рукапісны экзэмпляры Статута, якія сам адшукаў, і прапаноўвае 
ўласныя заўвагі адносна рукапіснага экзэмпляра. А. Сасноўскі засяродзіўся 
на дакументах, якія былі прыпісаны на пачатку і пасля асноўнага тэксту – 
прывілеях Жыгімонта Аўгуста ад 11.03.1566 і Стэфана Баторыя 1578 ці 1579 г. 
А. Сасноўскі выказвае згоду з меркаваннем Ліндэ аб тым, што «Statut Litewski 
drugiego układu wydany był w języku ruskim; teraźnieyszy rękopism dowodnie to 
stwierdza» [19, с. 202]. Праўда, трохі ніжэй ён разважае аб «znaczney róźnicy 
w ruskim dyalekcie, czasow Batorego, od czasow panowania Zygmunta Augusta, 
choć w krótkim przeciągu lat zaczętey» [19, с. 210]. Падобна на тое, што аўтар 
не праводзіць выразную мяжу паміж паняццямі, выражанымі тэрмінамі język 
(ruski) і (ruski) dyalekt.

Як вынікае з назвы яшчэ адной нататкі А. Сасноўскага «Wiadomość o 
prawach Kazimierza Wielkiego przełożonych na język czerwonoruski za czasów 
Władysława Jagełły», ён выкарыстоўваў тэрмін  język czerwonoruski (чырво-
наруская мова), прыняты ў навуковым асяроддзі таго часу. Пад чырвонару-
скай мовай тады звычайна разумелі гаворку жыхароў Галіцыі. На вялікі жаль, 
у тых бібліятэках Беларусі, дзе нам давялося працаваць, няма дадзенага эк-
зэмпляра. Пра існаванне самой нататкі вядома са зместу, змешчанаму ў № 8 
(Sierpień) ІІ тома «Dziennika Wileńskiego» за 1822 г. Застаецца толькі спадзя-
вацца, што адпаведны экзэмпляр знойдзецца ў іншых бібліятэках, верагодна, 

1 Падобныя выказванні ўжо даўно вядомыя ў асяродку гісторыкаў, гл., напр., у рабо-
це П. У. Церашковіча заўвагу пра тое, што яшчэ П. Баброўскі, Й. Бяліньскі, М. Каяловіч 
сведчылі пра існаванне ў 1810-х гг. «групы выкладчыкаў Віленскага ўніверсітэта, якія 
былі арыентаваныя на аднаўленне самастойнага Вялікага княства Літоўскага, адраджэн-
не беларускай мовы, заняліся збіраннем помнікаў старажытнага пісьменства ў пошуках 
“звестак для сваёй нацыянальнасці” <…> Й. Бяліньскі ўзгадваў сярод актывістаў гэтай 
групы М. Баброўскага, І. Даніловіча, А. Марціноўскага, а М. Каяловіч таксама і Т. Нар-
бута і Ярашэвіча» [15].
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за межамі краіны. Яго вывучэнне магло б праліць нямала святла на разумен-
не А. Сасноўскім як самога тэрміна «чырвонаруская мова», так і стаўлення 
аўтара да беларускіх гаворак.

Вядома, што А. Сасноўскі, як і многія тагачасныя інтэлігенты-інтэлектуалы, 
займаўся зборам фальклору і нават дасылаў іх у Імператарскае геаграфічнае 
таварыства. Цікава, што сталася з сабранымі А. Сасноўскім фальклорнымі 
матэрыяламі? Іх магла суправаджаць аўтарская прадмова ці каментарыі, якія 
дапамаглі б зразумець яго стаўленне да мовы, фальклору і культуры мясцова-
га насельніцтва.

На жаль, скупыя рэшткі чужых выказванняў і спарадычныя выказванні – 
гэта ўсё, на што мы можам абаперціся пры асвятленні лінгвістычных уяўленняў 
протаіерэя Антонія Сасноўскага.

Працы А. Сасноўскага
Рукапісная спадчына:
1. Библіографическая замhтка о книге «Апокрисисъ». (У рукапісе; не захаваўся).
2. Исторія греко-уніатской церкви. (У рукапісе; не захаваўся).
3. О потребности и способахъ просвhщенія простого народа. (У рукапісе; не 

захаваўся).
4. Genealogię książat czernichowskich (У рукапісе, які некалі знаходзіўся ў B. Czart.: 

rkp. 2236 [20, с. 544]).

Друкаваная спадчына:
1. О  средствахъ  умноженія  въ  греко-уніатскомъ  духовенствh  просвhщенія  // 

Литовскіе Епархіальные Вhдомости. 1874. № 19–24; тое ж у: Акты, издаваемые Ви-
ленскою Археографическою Коммисіею. Т. XVI: Документы, относящіеся къ исторіи 
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Плакід Гаўрылавіч янкоўскі
(20.09.1810 – 28.02.1872 (па ст. стылю))

Плакід Гаўрылавіч Янкоўскі – асоба, безумоўна, шчодра адораная тален-
тамі. Доктар тэалогіі, прафесар Свяшчэннага Пісання і дагматычнай тэалогіі, 
П. Янкоўскі прымаў самы актыўны ўдзел у жыцці Літоўскай духоўнай семінарыі 
і Літоўскай уніяцкай кансісторыі, у якіх займаў адказныя пасады і з якімі звяза-
на амаль усё яго жыццё. Не адно дзесяцігоддзе выконваў ён абавязкі святара. Як 
чалавек выключна адукаваны, ён свабодна валодаў італьянскай, англійскай і ру-
скай мовамі, выкладаў польскую літаратуру, французскую, лацінскую, нямец-
кую мовы, сам плённа займаўся пісьменніцтвам. Польскамоўныя мастацкія тво-
ры Плакіда Янкоўскага вядомы пад яго ўласным імем і пад псеўданімам Iohn of 
Dycalp (Iohn – Ян, Dycalp – анаграма імя Плакід).

Плакід Янкоўскі пра беларускую мову
Шматлікія творы П. Янкоўскага носяць пераважна дыдактычны і публі-

цыстычны  характар.  Асноўная  маса  напісанага  ім  –  гэта  нататкі  для 
праваслаўных і свецкіх перыядычных выданняў, напісаныя па-польску і – 
радз ей – па-руску. Займаўся П. Янкоўскі  і перакладамі на польскую мову 
твораў Шэкспіра, Віланда, Гётэ, Манцоні. Напісаў каля 20 п’ес. Наколькі вядо-
ма, па-беларуску ён не пісаў. У сваіх нататках П. Янкоўскі асцярожна ставіўся 
да адбору мясцовых слоў. Часцей усяго ён уводзіць іх у простую мову тутэй-
шых жыхароў дзеля надання мясцовага каларыту і называе правінцыялізмамі 
(у  арыгінале  –  провинціализмы;  дарэчы,  такі  ж  тэрмін  выкарыстоўвае 
і М. Баброўскі, гл. вышэй урывак з яго прамовы). Па сутнасці сваёй гэта 
беларускія лексемы, якія маюць афармленне, адпаведнае вымаўленню, пашы-
ранаму ў пэўнай мясцовасці, а таму іх можна класіфікаваць як дыялектызмы.

У нататцы «Местные суеверия и предрассудки» знаходзім фразу:
– А вот с чем! Вот с чем! – посмотрите-ка сами, добродзею!1
У спасылцы адносна формы слова добродзею П. Янкоўскі заўважае:
1 Здешний народ привык называть священников добродзеями или в дру-

гих местностях добродиями (благодетелями) – название хотя и не столько за-
душевное, как слово батюшка, но, конечно, не мене почтенное и тоже весьма 
не легкое к достойному оправданию. Сохраняем как эту характерную особен-
ность, так и другие в том же роде, полагая, что они именно уместны в «Епар-
хиальных Ведомостях», лишь бы это были настоящие провинциализмы и до-
пускались разборчиво и без натяжки [12, с. 123].

У гэтай жа нататцы:
– Да вас же спрутит3, добродзею!
Ну уж и спрутит?
3 Околеть в прямом (как прут) положении. Sleif warden, skołowacieć.
Часам П. Янкоўскі прапануе ўласную этымалогію такога правінцыялізма. 

Напрыклад, у гэтай жа нататцы ў апавяданні старой кухаркі знаходзім:
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…Обе наши старые трусихи5, черная прабабуха да серая белоушка, выш-
ли на середину избы…

5 Трус, трусиха, трусенята – общепринятые в здешней стране названия 
кроликов, очевидно, по их трусливости [12, с. 129].

У «Заметке о Сынковицкой церкви» ў выказванні мясцовага служыцеля 
храма знаходзім:

…хотя преподобные отцы-ревизоры и воспрещают принимать и хранить 
по церквам людской скарб, но это навда…1

1 Напрасно, нерезонно, несправедливо – самая употребительная поговор-
ка здешнего народа. Это, быть может, сокращенное и исковерканное славян-
ское существительное: неправда, которое употребляется здесь народом в виде 
наречия [12, с. 236].

Янкоўскі тонка адчуваў лексічную неадпаведнасць «правінцыялізмаў» і іх 
рускамоўных адпаведнікаў. Таму, напэўна, у нататцы «Пасхальные куличи» да 
выказвання жонкі безнадзейна хворага селяніна дадаў і яе арыгінальны выраз:

Мы начали было укорять ее в малодушии и нехристианском отчаянии, но 
она спокойно нас перебила: «Зачем, батюшка, обманывать-то еще бедного! 
Разве вы не слышите, что от него несет уже землею?»7

7 «Чуваць землею» [12, с. 46].
Другі спосаб увядзення «правінцыялізма» ў канву твора – выкарыстан-

не яго ва ўскоснай мове ў тых выпадках, калі нельга падабраць рускамоўны 
адпаведнік. Так у нататцы «Местные суеверия и предрассудки» аўтар расказ-
вае: «…когда меня не было дома, Екатерина успела вечером привести из дерев-
ни Ольшаницы давнишнюю свою куму, которая отрабляет6 разные порчи…»

6 Отраблять – переделывать, расстраивать: от польского слова odrabiać 
[12, с. 131].

У нататках досыць многа прыкладаў выкарыстання П. Янкоўскім сама-
бытных мясцовых слоў і выразаў, з чаго вынікае як тое, што аўтар добра ведаў 
тутэйшую гаворку, так і тое, што ён цудоўна разумеў немагчымасць распавя-
даць пра край і людзей, не звяртаючыся да іх мовы.

Самы, бадай што, яскравы пасаж, у якім П. Янкоўскі разважае пра белару-
скую мову (ён называе яе простонародное наречие, именуемое белорусским), 
знаходзім у напісаным ім некралогу «Протоиерей Михаил Бобровский». Апа-
вядаючы пра тое, што М. Баброўскі, «…знаменитый философ-ориенталист, 
знавший притом в совершенстве все почти новейшие языки Европы, начина-
ет аккуратно по воскресениям и праздникам, произносить поучения на про-
стонародном наречии, именуемом с некоторого времени вовсе неправильно 
белорусским15», аўтар некралога ў спасылцы заўважае:

15 Оно, очевидно, по складу и выговору речи, должно называться черво-
но-русским, или галицким. И самая причина сходства очень естественна: так 
как значительная часть Гродненской губернии входила в состав Галицкого 
королевства [12, с. 296].
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Нагадаем, што пра бhлорусское, червонорусское и малорусское нарhчіе 
пісаў і М. Баброўскі, а А. Сасноўскі – пра język czerwonoruski. Тэрміналогія 
ўсіх трох аўтараў суадносіцца з тагачаснымі ўяўленнямі пра насельніцтва 
Паўночна-Заходняга краю.

На жаль, у літаратурных творах Плакіда Янкоўскага нам не сустрэліся 
іншыя яго выказванні пра беларускую мову, аднак відавочна, што сам ён мяс-
цовую гаворку ведаў і разумеў яе добра.

* * *
Жыццё і дзейнасць М. Баброўскага, А. Сасноўскага, П. Янкоўскага дазва-

ляе суадносіць іх імёны з зараджэннем беларускай ідэі, што можна назіраць 
на прыкладзе вырашэння імі моўнай ідэнтыфікацыі старажытных тэкстаў, 
а таксама і сучаснага ім мясцовага маўлення. Ва ўсякім разе, яны выразна 
ўсведамлялі адрознасць мовы старажытных твораў, а таксама мясцовай чыр-
вонарускай гаворкі ад іншых гаворак і блізкароднасных славянскіх моў. І хаця 
іх лінгвістычныя погляды няпростыя, часам, як у М. Баброўскага, досыць 
супярэчлівыя, гэтых святароў аб’ядноўвае, акрамя ўвагі да Слова, яшчэ і па-
вага да мовы людзей, сярод якіх яны жылі.
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3.3. Хоць і не былі філолагамі Па адукацыі

Абуджэнне цікавасці да вуснай народнай творчасці беларусаў,  іх мовы 
на працягу першай паловы ХІХ ст. звязана з імёнамі не толькі прафесійных 
філолагаў,  але  і прадстаўнікоў  іншых спецыяльнасцей,  якія  тым не менш 
імкнуліся як мага шырэй і паўней вывучыць культурную спадчыну роднага 
краю. Напрыклад, Ян Чачот сціпла пісаў, што ён «а ні вучоны, а ні лінгвіст», але 
веды, атрыманыя ім падчас вучобы ў Віленскім універсітэце і бібліятэкарства ў 
Храптовіча ў Шчорсах, дазволілі яму стварыць унікальную шматтомную працу 
«Сялянскія песенькі з-над Нёмна і Дзвіны» (1837–1846), якая, як пісаў у 1852 г. 
акадэмік Ізмаіл Сразнеўскі, «амаль адзіная, да якой можна звярнуцца таму, хто 
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жадае бліжэй пазнаёміцца з гаворкай і народнай славеснасцю беларусаў»1. Не 
былі прафесійнымі лінгвістамі Павел Шпілеўскі і Іван Насовіч, але зробленае 
імі і сёння ўражвае.

3.3.1. лінгвістычныя вопыты Паўла Шпілеўскага

Лёс адвёў яму толькі 38 гадоў, з якіх на апошнія 15 прыпадаюць прыем-
ныя ўспаміны, сустрэчы з роднымі мясцінамі, хвіліны чакання публікацый 
у навуковых выданнях і літаратурных часопісах Санкт-Пецярбурга і Масквы, 
новыя задумы і планы. Кожны пражыты ім у далечыні ад зямлі бацькоў дзень 
быў прасякнуты думамі пра гэты край, яго насельнікаў, пра іх звычаі і павер’і, 
песні і прымаўкі, пявучую і звонкую гаворку. Такім быў і застаўся ў памяці 
сучаснікаў Павел Шпілеўскі, такім ён уяўляецца і нам – сённяшнім этногра-
фам, літаратуразнаўцам, моваведам.

Павел Міхайлавіч Шпілеўскі (12.11.1823 – 29.10.1861) нарадзіўся ў вёс-
цы Шыпілавічы Бабруйскага павета Мінскай губерні (цяпер Любанскі раён) 
у сям’і святара. Вучыўся ў Мінскай (Слуцкай) духоўнай семінарыі, а ў 1847 г. 
са званнем кандыдата багаслоўя закончыў Пецярбургскую духоўную ака-
дэмію. Аднак ад царкоўнай кар’еры адмовіўся: працаваў выкладчыкам сла-
веснасці ў Варшаўскім павятовым духоўным вучылішчы, а з 1852 г. жыў 
у Санкт-Пецярбургу, са снежня 1853 г. знаходзіўся на пасадзе пакаёвага на-
глядчыка ў Галоўным педагагічным інстытуце, з красавіка 1855 г. працаваў 
настаўнікам школы пры Экспедыцыі падрыхтоўкі дзяржаўных папер.

Па ўсім відаць, яшчэ з юнацкіх гадоў П. Шпілеўскі захапіўся вуснай на-
роднай творчасцю беларусаў, чаму ў немалой ступені садзейнічалі службо-
выя пераезды бацькі, якому з-за неспакойнага характару часта даводзілася 
мяняць царкоўныя прыходы. У студэнцкія гады, у вольны ад заняткаў час, ён 
падарожнічаў па Беларусі, запісваў адметныя мясцовыя словы, заслухоўваўся 
меладычнымі спевамі і вывучаў побыт простага люду.

Першыя  лінгвістычныя  вопыты  Паўла  Шпілеўскага  прыпадаюць 
на 1845 г., час яго вучобы ў Пецярбургскай духоўнай акадэміі. Менавіта гэ-
тым годам пазначаны яго рукапіс «Словарь белорусского наречия, составлен-
ный П. Шпилевским» і «Краткая грамматика белорусского наречия». Дзве 
гэтыя работы структурна прадстаўлены як адна,  а  граматыка  з’яўляецца 
своеасаблівым разгорнутым уступам да слоўніка. Магчыма, першапачаткова 
граматыка і стваралася з мэтай даць чытачу пэўнае ўяўленне пра фанетычную 
і граматычную сістэмы беларускай мовы, дапамагчы правільна ўспрымаць і 

1 Известия Отделения русского языка и словесности Императорской академии 
наук. Спб., 1852. Т. 1, кн. 2. С. 74.
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разумець напісанне і вымаўленне пададзеных у слоўніку слоў і граматычных 
формаў. Пра гэта сведчыць і агульная нумарацыя абедзвюх прац, а таксама 
прадмова, змешчаная перад граматыкай, але поўнасцю адрасаваная слоўніку.

Рукапісны «Словарь белорусского наречия…» П. Шпілеўскага – самая 
значная самастойная беларусазнаўчая лексікаграфічная праца першай па-
ловы ХІХ ст. Нягледзячы на адсутнасць адпаведнага вопыту, малады наву-
ковец вельмі сур’ёзна паставіўся да складання слоўніка. Зразумела, ён меў 
канкрэтныя ўзоры тагачасных лексіконаў, а магчыма, свядома арыентаваўся 
на пэўныя працы. Таму, згодна з выпрацаванай традыцыяй, непасрэдна перад 
тэкстам слоўніка ён падаў спіс умоўных скарачэнняў – «Объяснения, относя-
щиеся к словарю». Напр.: без. – безличный глагол, воз. – возвратный глагол, 
мн. ч. – множественное число, с. – имя существительное.

Рэестравыя словы тлумачацца рускімі адпаведнікамі, часта з выкарыстан-
нем некалькіх сінанімічных адзінак: Абецадло, с. ла, азбука; букварь. Гас-
цинец, с. нца, дар, подарок; почтовая столбовая дорога. Маіонтак, с. тка, 
имение, поместье; усадьба. Пры адсутнасці рускіх лексічных эквівалентаў 
Павел Шпілеўскі беларускія словы тлумачыць апісальна. Параўн.: Цвин-
тар,  с. ра, погост церковный; пространство вокруг Церкви. Некаторыя 
слоўнікавыя артыкулы пры гэтым нагадваюць разгорнутыя этнаграфічныя 
апісанні: Азерод, с. да, род строения из жердей. Это собственно белорус-
ская выдумка для проветривания убранного с поля хлеба в снопах; се нигде не 
видно, даже по соседству – в Украине и прочих южных губерниях. Без склад-
ки в азерод белорусцы не станут класть снопов в овин. Потому что у них 
хлеб хорошо умолачивается и бывает бел.

Аўтар  імкнуўся  максімальна  дакладна  перадаваць  фанетычныя 
асаблівасці беларускай мовы – дзеканне і цеканне, зацвярдзеласць шыпя-
чых, ц і р, падаўжэнне зычных, аканне, пераход в у ў і інш.

Услед  за  Канстанцінам  Калайдовічам  (аўтарам  першага  навуковага 
апісання і кароткага слоўніка беларускай мовы, апублікаваных у 1822 г.) [5, 
с. 21–25], Павел Шпілеўскі да некаторых слоў даў этымалагічныя каментарыі, 
хоць часам яны наіўныя.

«Словарь белорусского наречия…» П. Шпілеўскага займае 45 рукапісных 
старонак вялікага фармату, у ім прыводзіцца прыблізна паўтары тысячы слоў 
(пераважна назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў, прыслоўяў і выклічнікаў) 
на ўсе літары алфавіта. У рэестравую частку складальнік уключыў толькі 
ўласнабеларускія словы, якія выразна адрозніваліся ад рускіх  і польскіх, 
агульнаславянскія і агульнаўсходнеславянскія па паходжанні словы сюды не 
ўвайшлі. Пададзены ў ім і некаторыя іншамоўныя запазычанні: атрамент, 
вализа, гарбата, зэгар, филижанка, фузия (стрэльба), цына, ядваб і інш.

Варта адзначыць, што «Словарь белорусского наречия…» П. Шпілеўскага 
быў  разгледжаны на  пасяджэнні Аддзялення  рускай мовы  і  славеснасці 



130

Акадэміі навук толькі ў красавіку 1853 г. Хутчэй за ўсё, ён быў дасланы ра-
зам з «Заметкой белорусца о белорусском наречии»1, складзенай 15 лютага 
1853 г. З тэксту апошняй, дарэчы, добра відаць, што П. Шпілеўскі ўважліва 
сачыў за навуковай літаратурай па беларусазнаўчай тэматыцы, паколькі тут 
ён крытычна ацаніў выдадзеную ў Мітаве працу Ф. Галатузава «Заметки ка-
сательно белорусского наречия» (1852). У выпісцы з пратакола пасяджэння 
Аддзялення рускай мовы і славеснасці ад 2 красавіка 1853 г. рэцэнзент «Сло-
варя белорусского наречия…» акадэмік Я. Бярэднікаў піша, што гэта «крат-
кий сборник белорусских слов, составленный наскоро и потому требующий 
тщательного пересмотра». Слоўнікам зацікавіўся і акадэмік І. Сразнеўскі, 
які ўважліва разгледзеў рукапіс і вярнуў яго 24 верасня 1853 г., аддзяленне ж 
пастанавіла «в поощрение г. Шпилевского выдать за труд его шестьдесят ру-
блей серебром».

Даследчык беларускай лексікаграфіі ХІХ ст. М. Гуліцкі адзначае, што ў 
рэестравай частцы слоўніка рэцэнзенты дапісалі больш за 450 слоў, у тым ліку 
акадэмік Я. Бярэднікаў каля 20 слоў, астатнія – акадэмік І. Сразнеўскі: «…ву-
чоныя імкнуліся дапісаць прапушчаныя словы (засек, згода, злыдзень, калубе-
ля, канец, касавіца, крупнік, луста, маланка, мань, мурава, нішка, ныдзень, ту-
заць, цікун), удакладніць тлумачэнне, пераклад беларускага слова, змешчанага 
ў слоўніку, даць некаторыя этымалагічныя звесткі…» Вядома, што акадэмікі 
Я. Бярэднікаў і І. Сразнеўскі мелі шырокую карэспандэнцкую перапіску з 
беларускімі этнографамі, настаўнікамі, проста аматарамі-«белорусцами», якія 
дасылалі ў Аддзяленне рускай мовы і славеснасці Расійскай акадэміі навук 
свае спісы-падборкі слоў, прыказкі, прымаўкі, народныя песні і іншыя матэ-
рыялы. Дарэчы, і сёння ў архіве бібліятэкі Расійскай акадэміі навук у Санкт-
Пецярбургу захоўваецца некалькі дзясяткаў тысяч (!) картак з такімі (на жаль, 
не запатрабаванымі ў наш час) матэрыяламі.

На  апошніх  старонках  слоўніка  як  своеасаблівы  дадатак  да  яго 
П. Шпілеўскі падаў «Списокъ именъ мужескихъ и женскихъ, несходныхъ 
съ именами русскаго языка», якім у алфавітным парадку прыводзіцца 78 
(І.  Германовіч  чамусьці  называе  лічбу  81)  ужывальных  сярод  простых 
беларусаў уласных мужчынскіх і жаночых імёнаў з рускімі адпаведнікамі.

Як сведчыць матэрыял, у слоўніку адлюстраваны як імёны, што сустра-
каюцца і ў нашы дні (Апанас, Астап, Ганна, Марыля, Раіна, Сцёпа, Юрка, 
Яўхім), так і тыя, якія, за рэдкім выключэннем, ужо сталі анамастычнымі 
архаізмамі (Аўдуля, Базя, Боня, Гапка, Гарко, Зуля, Цуля, Цяха і інш.).

1 Першая частка «Заметок белорусца о белорусском языке» амаль поўнасцю 
ўключана ў раздзел пра Мінскую губерню «Путешествия по Полесью и Белорусско-
му краю» (Современник. 1853. № 8. С. 70–76).
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а

Агáпа, пы, Агафія.
Алексáша, шы, Александра.
Алижбéта, ты, Елисавета.
Апанáсъ, са, Афанасій.
Астáпъ, па, Евстафій.
Аўдóцця, ци, Евдокія.
Аўдýля, ли, Дуня, ум.

б

Базы´ль, ля, Василій, Василь.
Базы´лько, ки, Василько, ум.
Бáзя, зи, Вася, ум. Базы´ль.
Бáзячка, ки, Васечка, ум. Базы´ль.
Бáся, си, Васса, Василисса.
Бóня, ни, Вонифаций, ум.

в

Вáрка, ки, Варвара, ум.
Віéня, ни, Евгенія, ум.
Ви´нцусь, ся´, Викентій, ум.

г

Галїốна, ны, Елена, Алёна.
Гáлька, ки, Елена, Алёна, ум.
Галю´ся, си, Елена, Алёна, ум.
Гáнка, ки, Анюта, ум.
Гáнна, ны, Анна.
Ганнýся, си, Аннушка, Анютка, ум.
Гáпка, ки, Агафьюшка, ум.
Габрусь, ся, Гаврило, ум.
Гарко, ки, Герасимъ, ум.

д

Дóрка, ки, Дорофей, ум.

е

ерóмъ, мы, Еремей.
Éсипъ, па, Іосифъ, Осипъ.

з

Зми´церъ, Змитрá, Димитрій;
поговорка: хицїốръ якъ Змицїốръ;
вообще въ Белорусии имя Змитцеръ,
Димитрій служитъ какимъ-то симво- 
ломъ хитрости, и потому-то оно не въ
большомъ ходу у белорусцевъ.
Змицю´ха, хи, Митя, ум.
Зóся, си, Соня, Софьюшка, ум.
Зýля, ли, Софія, Софьюшка.
Зýлячка, кі, Соня, Сонюшка, ум.

J

Jóŷга, ги, Jоанна, Евгенія.

к

Касьцю´къ, ка, Константинъ, ум.
Кáтра, ры, Катерина.
Кýзя, зи, Косьма, ум.

л

лýпа, пы, Любовь.

м

Мары´ля, ли, Марья, Марьянушка, ум.
Мáська, ки, Мойсей, ум.
Михáлка, ки, Михаилъ, ум.
Михáлочка, ки, Михаилъ, ум.

н

нáста, ты, Настасия.
настýля, ли, Настенька, ум.
ни´лка, ки, Николаша, ум.

П

Палáжка, ки, Пелагія, ум.
Петрачокъ, кá, чкá, Петрушка,
ум. = Паŷлю´къ, ка, Павелъ.
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Пи´ля, ли, Филиппушка, ум.
Пóля, ли, Пелагія.
Прóся, си, Ефросиния.
Прузы´нка, ки, Ефросиния, ум.
Прýзя, зи, Ефросиния, ум.

р

Радзивóнъ, на, Иродіонъ.
Раи´на, ны, Ирина.
Раи´нка, ки, Иринушка, ум.

с

Савасьцéй, я, Севастіанъ.
Савасьцéйка, ки, Севастіанъ, ум.
Саламáха, хи, Саламонія.
Сё´мка, ки, Симеонъ, ум.
Сцїốпа, пы, Сцепанъ, ум.
Сцїốпка, пки, Степанушка, ум.
Сцїốха, хи, Степанида.

т

тафи´ля, ли, Тереза.
тодаръ, ра, Федоръ.

Х

Хамá, мы, Fома.
Хаўрóння, ни, Февронія.
Хи´ма, мы, Евфимія.
Хи´мка, ки, Ефимушка, ум.

ц

Цимóша, шы, Тимофей, ум.
Цимóхъ, махá, Тимофей.
Цýля, ли, Товія [Тавія?], ум.
Ця´ха, хи, Таня, ум.

Ш

Шáля, ли, Сампсонія.

ю

Ю´рка, ки, Егоръ, Георгій, ум.

я

ядви´ля, ли, Авдотья, ум.
якýбъ, кýба, Яковъ.
2. яўхи´мъ, ма, Евфимій.
1. яўхи´ма, мы, Евфимія.

Варта адзначыць і той факт, што да імя Зміцер П. Шпілеўскі прыводзіць 
прыказку Хіцёр як Зміцёр  і пры гэтым заўважае: «Увогуле ў Беларусі  імя 
Зміцер служыць нейкім сімвалам хітрасці, і таму яно не ходкае ў беларусцаў».

Нягледзячы на свой нібыта вучнёўскі характар, слоўнік П. Шпілеўскага 
стаў у далейшым і для самога аўтара добрай крыніцай пры апісанні звычаяў 
беларусаў у падарожных і этнаграфічных нарысах, асобных артыкулах.

Так, першы этнаграфічны артыкул «Белорусские народные поверья» 
(пад псеўданімам П. Древлянский) Павел Шпілеўскі апублікаваў яшчэ ў сту-
дэнцкія гады ў літаратурным дадатку да «Журнала Министерства народного 
просвещения»1. У гэтай, а таксама ў іншых працах даследчык прывёў шмат 
цікавых звестак пра фанетычныя, лексічныя, фразеалагічныя і граматычныя 
асаблівасці беларускай мовы, паспрабаваў высветліць паходжанне асобных 
беларускіх слоў, даў своеасаблівую характарыстыку некаторых дыялектаў. 

1 Журнал Министерства народного просвещения. 1846. Кн. 1, 4; працяг у кн. 3 
за 1852 г.
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Напрыклад, у «Путешествии по Полесью и Белорусскому краю»1 ён корат-
ка тлумачыць такія беларускія словы, як вьюны (рыба, похожая в миниатюре 
на угрей), дзякуемо (спасибо), Десятуха (десятая неделя после Пасхи), гости-
нец (почтовая дорога), хлопцы (парни), комин (труба), отава (новая трава), гай 
(рощица), загоны (грядки или полосы пашни) і інш. Параўн. таксама: К дидам 
на хавтуры (отошёл к предкам, на тот свет); шляховая дорога = шляховый, от 
слова шлях, значит – большая столбовая дорога; … головы их были покрыты 
так называемыми наметками, то есть длинными узкими полотнищами, сло-
женными в несколько рядов и обвитыми вокруг головы в множество складок, 
с висящими по бокам концами; поле, назначенное для посевов, или полет-
ки; саха (плуг), известная в некоторых уездах под двумя названиями: павзу-
хи и брынды; название «замок» произошло от белорусского или кривичского 
слова замкнуть, запирать: во время нападений соседних племён в замке за-
пирались мирные жители и там отстреливались.

А вось як характарызуе П. Шпілеўскі мову жыхароў Белавежскай пушчы: 
«Жители пущи, большей частью казённые крестьяне, и составляют какое-то 
отдельное племя, не то литовское, не то русское; язык их – смесь древнели-
товского с русским, малороссийским и полесским».

Як і дзве папярэднія лінгвістычныя працы П. Шпілеўскага, не былі апуб-
лікаваны і «Заметки белорусца о белорусском языке», пазначаныя аўтарам 1853 г. 
У рукапіснай спадчыне вучонага гэтая праца займае 22 лісты (44 старонкі) 
вялікага фармату, па сваім змесце яе можна падзяліць на тры часткі.

У першай частцы П. Шпілеўскі спрабуе даць гістарычны нарыс белару-
скай мовы ад старажытнасці да сярэдзіны ХІХ ст. Даследчык прапануе сваю 
гіпотэзу паходжання славян, як «отделившиеся племена... теряли единство 
языка, приобретали новые гражданские понятия, выдумывали новые слова, 
или присваивали чужие и долженствовали через несколько веков говорить 
уже иным языком». Тэзіс П. Шпілеўскага аб тым, што беларуская мова («об-
щеславянский кривичский язык») з’явілася роданачальніцай усіх славянскіх 
моў, сёння выклікае ўсмешку. Але, калі звярнуцца да публікацый сярэдзіны 
ХІХ ст., то ўбачым, што ў працах К. Калайдовіча, Цітовіча і нават самага 
аўтарытэтнага лінгвіста ХІХ ст. І. Сразнеўскага неаднаразова падкрэсліваецца 
думка аб тым, што менавіта беларуская мова найбольш поўна захавала асаб-
лівасці «древнеславянского языка». У прыватнасці, у сваёй манаграфіі 1950 г. 
І. Сразнеўскі пісаў, што «беларуская мова (“наречие”) належыць да ліку са-
мых важных мясцовых відазмяненняў рускай народнай мовы. Яно важнае па 
сваіх асаблівасцях, па рэштках старажытнасцей у складзе, яно важнае і па 
велічыні прасторы, на якой пануе як мова народная».

1 Прыклады падаюцца паводле выдання: Шпилевский П. М. Путешествие по По-
лесью и Белорусскому краю; предисл., текстол. подгот., прим. и коммент. С. А. Куз-
няевой. Минск, 2004.
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Гісторыю вывучэння беларускай мовы даследчык падае ў другой частцы 
сваіх разважанняў, у ліку першых даследчыкаў ён называе імёны Барычэўскага, 
Галеўскага, Насовіча, Афанасьева. Цэлых восем старонак прысвяціў П. Шпілеўскі 
разгляду брашуры Фёдара Галатузава «Заметки касательно белорусского наре-
чия» (Мітава, 1852). У цэлым станоўча ацаніўшы працу Ф. Галатузава («...очень 
замечательна и полна самых дельных замечаний о фонетике и грамматических 
формах белорусского языка...»), навуковец падае і свае назіранні над беларускай 
мовай. Найперш П. Шпілеўскі паказвае асаблівасці ўжывання асобных гукаў і 
літар, у прыватнасці аналізуе такія з’явы, як аканне і яканне (агонь, Яўгіння), дзе-
канне і цеканне (дзеўка, будуць, робяць), падаўжэнне зычных (вяселле, бяздолле), 
зацвярдзенне шыпячых і «р» (рынуць, жыто), пераход «л» у «ў» (даў, жаўнер, 
каўнер), асіміляцыя па глухасці і звонкасці (с кумам, с табою, з вуха, з Богам).

Шмат увагі надае даследчык паказу асаблівасцей граматычнага ладу бе-
ларускай мовы: разглядаюцца назоўнікі (асобна з памяншальна-ласкальнымі 
суфіксамі), прыметнікі, займеннікі (даюцца парадыгмы скланення займеннікаў 
той, чый), дзеясловы, дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі, прыслоўі і выклічнікі (най-
перш характэрныя для беларусаў: годзячка, нічагусенька, войечка), часціцы «без 
всякого значения» – да, дык. Шпілеўскі падае таксама асобныя фанетычныя і 
граматычныя варыянты: цебе і цябе, покуль і пакуль, цираз, цераз і пераз і інш.

«Заметки» Паўла Шпілеўскага завяршылі цыкл яго лінгвістычных прац 
і, як бы нам гэта не хацелася прызнаваць, упісваліся ў афіцыйную дактрыну 
расійскіх вучоных. Пры аналізе многіх граматычных і фанетычных з’яў белару-
скай мовы вучоны адштурхоўваўся ад рускіх граматык. Тым не менш, у адроз-
ненне ад іншых даследчыкаў беларускай гаворкі, Павел Шпілеўскі справядліва і 
ўпэўнена заяўляе: «Очевидно, что за неимением правил словесности и граммати-
ки этого языка, нужно писать так, как говорит народ. Это единственное средство 
воспроизвести белорусский язык на письмо в точности и неповреждённости».

Можна з упэўненасцю сцвярджаць, што студэнцкія лінгвістычныя вопыты 
П. Шпілеўскага, як і пазнейшыя «Заметки белорусца о белорусском языке», 
былі першай спробай стварэння аб’ёмнай працы пра беларускую гаворку. Калі 
ж сюды далучыць яго шматлікія моўныя каментарыі ў этнаграфічных выдан-
нях, асобныя апісанні паходжання некаторых слоў і назваў абрадаў, то перад 
намі паўстае воблік апантанага збіральніка і інтэрпрэтатара вуснай народнай 
спадчыны, філолага-славіста, які, несумненна, у будучым змог бы ўзбагаціць 
лінгвістычную навуку буйнымі дасягненнямі.

3.3.2. яго называлі беларускім далем

У гісторыі беларускай філалагічнай думкі гэтаму непрафесійнаму этно-
графу, фалькларысту і мовазнаўцу належыць адно з самых адметных месцаў. 
Толькі будучы на пенсіі, ён цалкам аддаўся навуковай працы. І зрабіў столькі, 
што многія сучаснікі і нашчадкі справядліва называлі яго беларускім Далем.
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І.  І. Насовіч  нарадзіўся  26  верасня  (7  кастрычніка  па  н.  ст.)  1788  г. 
у  в.  Гразівец  былога  Быхаўскага  павета  Магілёўскай  губерні  ў  сям’і 
свяшчэнніка. Пасля заканчэння ў 1812 г. Магілёўскай духоўнай семінарыі 
працаваў выкладчыкам, а пасля – інспектарам Аршанскага, выкладчыкам і 
рэктарам Мсціслаўскага духоўных вучылішчаў, загадчыкам Дынабургскай 
гімназіі, Маладзечанскага і Свянцянскага дваранскіх вучылішчаў. У 1844 г. 
Насовіч атрымаў адстаўку і пераехаў на пастаяннае жыхарства ў Мсціслаў, 
дзе 56-гадовы настаўнік заняўся навуковай сістэматызацыяй матэрыялаў па 
беларускай мове і фальклору, зборам якіх займаўся ўсё сваё жыццё. Сын ву-
чонага, Васіль Іванавіч, успамінаў: «Для паспяховага выканання гэтай справы 
бацька мой не шкадаваў ніякіх сродкаў, ні з чым не лічыўся, ездзіў у розныя 
мясцовасці. Жывучы з маленства сярод сельскага люду, добра ведаў як гавор-
ку беларусаў, так і мноства іх песень, прыказак, прымавак. Памятаю яшчэ, 
што ён, як толькі пачаў збіраць матэрыялы для слоўніка, заўсёды насіў пры 
сабе сшытак, куды тут жа занатоўваў кожнае новае для яго слова, якое тра-
плялася яму ў гутарцы з простым чалавекам, кожную цікавую песню, прыказ-
ку. Людзі, больш або менш адукаваныя, ставіліся з павагай да этнаграфічнай 
працы майго бацькі, усяляк садзейнічалі яму ў гэтым...»

Цікавасць Насовіча да вывучэння беларускай народнай творчасці была 
звязана з актывізацыяй рэвалюцыйна-вызваленчага руху, калі ў Беларусі 
пачалі пашырацца  ідэі нацыянальнай самасвядомасці. Нягледзячы на ад-
сутнасць друкаваных органаў на беларускай мове,  на царскую палітыку 
русіфікацыі  заходніх  ускраін  імперыі,  на  выкараненне  ўсяго мясцовага, 
цікавасць да беларускага краю не змяншалася. На старонках рускага і поль-
скага перыядычнага друку ў сярэдзіне і другой палавіне ХІХ ст. друкуюц-
ца розныя творы народна-фальклорнага зместу, матэрыялы па этнаграфіі  і 
гісторыі Беларусі. З сярэдзіны ХІХ ст. вывучэнне народнай гаворкі, помнікаў 
пісьменства,  фальклору  і  этнаграфіі  ў  Беларусі  стала  праводзіцца  пад 
кіраўніцтвам і па даручэнні Рускага геаграфічнага таварыства. Разасланая 
ў 1847 г. праграма этнаграфічнага аддзела таварыства аб’ядноўвала ўласна 
этнаграфію, антрапалогію, фалькларыстыку і мовазнаўства. Самым актыўным 
карэспандэнтам геаграфічнага таварыства стаў І. І. Насовіч.

Ужо ў 1850 г. І. Насовіч дасылае ў Аддзяленне рускай мовы і славеснасці 
Акадэміі навук тры рукапісы: філалагічныя назіранні над беларускай га-
воркай, невялікі беларускі слоўнік і зборнік беларускіх прыказак. У хуткім 
часе  (1852)  у  «Известиях Академии  наук»  з’яўляецца  водгук  акадэміка 
І. І. Сразнеўскага: «Працы І. Насовіча заслугоўваюць пільнай увагі, а ўменне 
п. Насовіча ўзяцца за справу, уменне, якое падмацоўваецца тут магчымас-
цю рабіць і правяраць назіранні на месцы, яшчэ больш выклікае да яго па-
вагу... Зборнік прыказак выдатны не толькі па велічыні, але і па ўнутранай 
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каштоўнасці». У гэтым жа нумары ў раздзеле «Помнікі і ўзоры народнай мовы 
і славеснасці» друкуюцца прыказкі, а ў раздзеле «Матэрыялы да слоўніка» 
змешчаны артыкул І. І. Насовіча «Тлумачэнні да беларускіх прыказак і пры-
мавак».

Першыя  публікацыі  акрылілі  даследчыка,  і  ён  поўнасцю  аддаецца 
любімай рабоце. У хуткім часе перасылае акадэміку І. І. Сразнеўскаму но-
выя працы. Па прапанове Аддзялення рускай мовы і славеснасці І. Насовіч 
бярэцца  за  складанне алфавітнага паказальніка старажытных беларускіх 
слоў, якія ўжываюцца ў Актах Заходняй Расіі. Так з’явіўся рукапіс першага 
гістарычнага слоўніка беларускай мовы, над якім даследчык працаваў больш 
як пяць гадоў. У гэты ж час ён працягвае збіраць фальклорныя матэрыялы, 
працуе над беларускім тлумачальным слоўнікам.

У 60-я гг. работы І. І. Насовіча набываюць усеагульнае прызнанне. Былы 
настаўнік, філолаг-аматар у 1865 г. становіцца лаўрэатам дзвюх прэстыжных 
прэмій Акадэміі навук: «Алфавітнаму паказальніку старажытных беларускіх 
слоў, выбраных з Актаў, што адносяцца да гісторыі Заходняй Расіі» пры-
суджаецца Увараўская прэмія, а за рукапіс «Слоўніка беларускай гаворкі» 
вучоны атрымлівае палавінную Дзямідаўскую прэмію. Заслугі беларускага 
даследчыка ацанілі і ў Рускім геаграфічным таварыстве, якое ў гэты ж час 
выбірае І. І. Насовіча сваім членам, а праз два гады (1867) за збор беларускіх 
прыказак прысуджае яму залаты медаль.

Зборнік І. Насовіча «Беларускія прыказкі» заняў асобнае месца не толькі ў 
гісторыі беларускай фалькларыстыкі другой палавіны ХІХ ст., але і ў фалькла-
рыстыцы ўсходніх славян. Складальнік не задаволіўся звычайнай публікацыяй 
фальклорных твораў, ён паспрабаваў раскрыць іх сэнс, выявіць паходжанне 
трапных народных выслоўяў, параўнаць іх з адпаведнымі ў рускай, а таксама 
польскай, французскай і лацінскай мовах. Падобнага даследавання не мае на-
ват сучасная ўсходнеславянская фалькларыстыка. Тым больш прыемна, што 
наш суайчыннік змог гэта зрабіць яшчэ ў другой палавіне ХІХ ст.

Вяршыняй збіральніцкай і навуковай дзейнасці І. Насовіча стаў «Слоўнік 
беларускай гаворкі», у якім сабрана і растлумачана больш як 30 тысяч слоў 
жывой беларускай мовы. Гэты тлумачальны слоўнік беларускай мовы ХІХ ст. 
быў першым грунтоўным даследаваннем у галіне беларускай лексікаграфіі, 
у якім адлюстравана багацце лексічнага корпуса гутарковага беларускага сло-
ва. Укладанню слоўніка І. Насовіч аддаў каля 20 гадоў свайго жыцця.

Да  выдання  гэтай  унікальнай  лексікаграфічнай працы  спрычыніліся 
акадэмікі А. Ф. Бычкоў і І. І. Сразнеўскі. Апошні быў асабліва строгім і адна-
часова зычлівым да рукапісу слоўніка. У свой час ён падрыхтаваў аб’ёмную 
рэцэнзію-водгук не толькі на самую працу, але і выказаў тут сваё захапленне 
дзейнасцю беларускага Даля. Параўн.:
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разбор словаря  
белорусского наречИя г. носовИча, составленный 

акад. И. И. срезневскИм

Белорусское наречие, ближайше сродное с южным великорусским по вы-
говору гласных, особенно тех, на которых нет ударения, между прочим и по 
изменению о в а и е в я, а вместе с тем и по значительной части слов, тем 
не менее и резко отличается от него между прочим сохранением некоторых 
древних свойств строя (как напр. изменением гортанных в свистящие перед 
h (в шапцh, бабцh, на стрhсh, в вусh, в лузh, в блазh) и употреблением неко-
торых служебных слов, как напр. як, який (вместо как, какой), нехай (вместо 
пусть), нема (вместо нет). Оно принадлежит к числу самых важных мест-
ных видоизменений русского народного языка. Оно важно по своим особен-
ностям, по остаткам древности в составе; оно важно и по обширности про-
странства, на котором господствует, как язык народный. От Нёмана и Наревы, 
оно простирается к верховьям Волги, от Западной Двины к Припяти и Ипу-
ти; господствуя в губерниях: Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской 
и части Виленской, оно идет и на восток в губернии: Псковскую, Тверскую, 
Смоленскую, Черниговскую. Исследователи исторические не могут не обра-
тить на него внимания столько же, как и филологи, и, конечно, найдут в нем 
не мало драгоценных указаний для своих соображений.

Имея это в виду, надобно желать, чтобы его изучение сделалось возмож-
ным посредством обнародования материалов для этого необходимых. Тако-
вы: 1. Сборники памятников и образцов наречия, 2. Словарь сколько возмож-
но более полный.

Что касается до сборников памятников и образцов белорусского наре-
чия, то несколько их уже издано. Два довольно значительные сборника по-
словиц и поговорок гг. Носовича и Шпилевича изданы в Памятниках и образ-
цах народного языка и словесности при Известиях 2-го отделения Академии 
(стр. 33–80 и 173–179). Несколько сказок, из числа доставленных в этногра-
фическое отделение Русского Географического общества, вошло в сборник 
народных русских сказок г. Афанасьева. Белорусские песни в довольно зна-
чительном количестве напечатаны в книжке А. Рыпинского «Białorus» (Paryź, 
1840), в сборниках Я. Чечота («Piosnki wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny». Wil-
no, 1848) и Р. Зенкевича («Piosnki gminne ludu Pińskiego». Kowno, 1851), в эт-
нографическом сборнике при статьях гг. Юркевича, Киркора, Анимелле, Раз-
умихина и пр. Духовные стихи вошли из моего собрания в сборник русских 
духовных стихов г. Варенцова и кроме того напечатаны в книге г. Бессонова 
«Калеки перехожие». Рукописные сборники памятников и образцов белорус-
ского наречия в большом количестве хранятся в архиве Русского Географиче-
ского общества и без сомнения будут ранее или позже изданы. В числе этих 
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материалов нельзя не заметить обширных сборников г. Носовича. Современ-
ная требовательность в отношении к сохранению местных оттенков народ-
ного выговора будет, конечно, уважена и при издании этих сборников, как не 
была иногда забываема и прежде.

Даже и при помощи того, что из памятников и образцов белорусского на-
речия уже напечатано, можно составить ясное понятие не только о фонетике 
этого наречия, но и о грамматическом его строе и даже до некоторой степени 
о местных его видоизменениях.

Вовсе не таково положение исследователей в отношении к изучению состава 
белорусского наречия. Все доселе изданные материалы этого рода не выходят из 
ряда небольших сборников слов, записанных случайно. Таков сборник при выше-
означенной книжке Я. Чечота, таковы же и списки слов при некоторых из статей 
Этнографического сборника, и сборник слов из пословиц и поговорок в Материа-
лах для сравнительного и пояснительного словаря (І:103–107), и те сборники, ко-
торые вошли в состав Опыта областного словаря великорусского наречия и т. п. 
Неизданные материалы, насколько они мне известны, не отличаются от изданных 
никакими особенно важными достоинствами. Очень невелик Белорусский сло-
варь г. Шпилевского, бывший на рассмотрении 2-го отделения Академии: в нём 
записано, сколько помнится, менее 2000 слов. Не более значительны и материа-
лы для Белорусского словаря, сообщённые 2-му отделению Академии г. Микуц-
ким. Сборники слов, доставленные в Русское Географическое общество важнее 
всего более потому, что представляют слова, употребительные в отдельных мест-
ностях белорусского края.

Любопытны, конечно, и эти материалы; но для исследователя они слиш-
ком недостаточны. Ему нужен словарь сколько возможно более полный, 
словарь, в котором было бы дано место не только словам занимательным 
по странности и необщеизвестным, но и всем вообще, не только простона-
родным, но употребляемым и в городах, и общерусским, и занятым из других 
языков, и общим для всего народа, и употребляемым отдельными частями на-
рода, как напр. хлебопашцами, пастухами, ремесленниками, купцами и т. п., – 
словарь, в котором бы притом отмечены были оттенки смысла слов и усло-
вия их употребления в живой речи. Такого словаря нет, правда, ни по одному 
из местных видоизменений русского языка; но правда и то, что такие слова-
ри необходимы, что только такие могут иметь научное значение. К сожале-
нию, при настоящем положении общественной образованности у нас, нельзя 
ожидать, чтобы за составление такого словаря взялось какое-нибудь частное 
лицо, без особенного увлечения.

Тем поразительнее решимость г. Носовича взяться за такой словарь по бе-
лорусскому наречию и стойкость, с какою довёл он свою работу до конца.

По делам 2-го отделения Академии известно, что г. Носович занялся сво-
им словарём за десять лет перед этим, если не ранее. Будучи сам белорусом 
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и изучая своё наречие при собирании памятников и образцов этого наречия, 
он мог взяться за дело составления словаря с большою надеждою на успех. 
По делам 2-го отделения Академии известно также, что г. Носович для уве-
личения запасов, годных для его словаря, предпринимал поездки по разным 
частям белорусского края, а к приёмам составления словаря должен был по-
степенно привыкнуть при обработке Указателя слов к Актам Западной Рос-
сии, который и окончен им с необыкновенною тщательностью.

Представляя своё мнение о Словаре белорусского наречия, составлен-
ном г. Носовичем, долгом считаю обратить внимание гг. сочленов и на этот 
Указатель, как на пособие, необходимое при изучении западно-русских актов.

Что касается до Словаря белорусского наречия, то я позволю себе выра-
зить уверенность, что этот труд г. Носовича достоин особенного внимания 
Комиссии, как в своём роде необыкновенный.

Самая величина его заставляет глядеть на него с уважением: он занима-
ет 774 листка (1548 страниц) густого мелкого письма, т. е. около 750 страниц 
печати в 4-ю д., в два столбца.

Величине  соответствует  богатство  содержания. В  него  вошло  более 
30 000 слов. Дано место всякому слову, употребляемому в белорусском наре-
чии; рядом со словами общеупотребительными дано место и тем словам, ко-
торые известны только в некоторых местностях, а равно и тем, которые упо-
требляются только в некоторых отделах народа, между прочим и техническим. 
Особенно драгоценен словарь г. Носовича, по множеству слов, которые надоб-
но в белорусском наречии считать в числе первообразных и первичных про-
изводных, каковы напр.: авранъ – раст. gratiola, алесъ – топь, арудъ – хлебный 

У Носовича:
Жаба, лягУшка. 
болhзнь.
ЖадÀць, страстно хотhть.
Жакъ, рыболовный снарядъ, 
въ которомъ въ серединh 
отверстіе воронки.
Жалоба, трауръ.
Жалицьца, жаловаться. 
страдать чhмъ.
ЖаловÀць, гл. ср. жалhть, 
гл. д.  скорбhть о чемъ, рас-
каеваться, скупиться.
Жаль, досада, чувство обиды, 
сожалhніе.
ЖарÊНýть, ударить 

У Микуцкага, шпилевскага и др.:
Жаба. М. ш.
ЖавиНа = ожавина. М.– См. Же-
вины.

ЖалЕЙка. М. – См. Жулейка.
Жалоба. М. ш.
Жалицься М.

Жаловаць – жалhть. М.
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ч. н. гибкимъ.
ЖариНа, мелкослойное сосновое 
дерево.
ЖартовÀць, играть, шалить, 
мучить.
ЖÁСтыръ, растеніе, 
простонародно употребляемое 
отъ боли зубовъ или въ отварh 
отъ боли живота.
ЖбÁНъ, ЖбаНокъ, кувшинъ гли-
няный или мhдный съ довольно 
широкимъ горломъ на подобіе 
горлача, съ ручкою.
ЖвÁвыЙ, проворный съ 
смhтливостью.
Жвиръ, дресва.
Жвякаць, медленно жевать.
Жгачка, жога.
ЖдаНки, все приготовленное къ 
ожиданію гостя.
ЖЕбракъ, нищій, ходящій съ 
просительною книгою для 
церкви.
ЖЕбровÁць, просить милостыни 
особенно съ просит. письмомъ.
ЖЕбры, жабры.
ЖЕвЖикъ, маленькая рыбка, 
вертящаяся на днh рhки, – 
мальчикъ толстенькій, нhжный.
ЖЕвиНы, ежевиковыя ягоды.
ЖЕвлакъ, желвакъ.
ЖЕгНÁць, благословлять.
Ждаць, ожидать.
ЖёлУдзи, трефы.
ЖЕлУдковка, водоч. настойка 
на пряныхъ кореньяхъ.
ЖЕлhзНикъ, заступъ.
ЖЕНихацьца, присватываться 
ухаживаниемъ.
ЖЕНовÁць, быть эамужемъ, хо-
зяйничать (о женh).
ЖЕНюхъ (грод.) женихъ.
ЖÉрЕбЕ, я, жеребенокъ.

Жартаваць – шутить. М. 
шутить,
Насмhхаться. ш.

Жвавый – живой, проворный, 
бойкій. М.
Жвирь — хрящь, чура.

Жебракъ — нищій. М.

Жеброваць, просить 
милостыню. М.

См. Жавина. М.

Ж. – = ш.

Женоваць – находиться 
замужемъ. М.

Жеребя, бяци – жеребенокъ. М.
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ЖЕрЕНцы, два мал. женр. камня 
для домашняго ручнаго молива.
ЖЕрлÓ, прожора.
ЖЕрСтвÁ, распавшійся въ 
мелкія части хрупкій камень, 
дресва.
ЖÉрць, жру, жрать.
ЖивЕць, мелкая, живая рыбка 
насаживаемая на уду для ловли 
большой рыбы.
– хрящеватая часть въ кожh, 
оставшаяся невыдhланною.
– кровь, показывающаяся отъ 
ударовъ.
Живиць, живить.
кормить.
сообщать живость.
имhть цhлительную силу.
Живицьца, кормиться.
пользоваться.
Животъ, жизнь.
Животы, пожитки.
домашній скотъ.
внутренности.
Жига, черезъ чуръ провор-
ный, скорый, вмhшивающійся 
въ чужія дhла, поджигающій 
другихъ къ распрh.
ЖигÁло, желhзный прутъ, упо-
требляемый кузнецами для 
прижиганія дыры въ деревh.
– курильница.
– нагайка.
ЖигУлъ, проворный, любящій 
вездh подсмотрhть.
Жигъ, мигъ.
прыжокъ.
ЖидÁць, ожидать.
ЖидкІЙ, гибкій, тонкій, 
безсильный.
ЖиЖа, дhт. огонь.
ЖиЖка, всякая жидкость, – 
кровь. огонь.

Жерства – дресва. М.

ЖивиНа, животное, животина, 
скотина. М.

ЖивицьСя, кормиться, питаться,  
содержать себя. М.

ЖигливыЙ, жгучій. М.

Жидаць =  жадаць, сильно же-
лать. М.

Жижа, огонь. М.
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ЖилÉцъ, житель.
Жилиць, заставлять, 
принуждать, насильно 
требовать.
Жилы, силы.
весь составъ человhка.
имущество.
Жироваць, кормить до сыта,
откармливать. – Жировацьца, 
раскошествовать въ нищh.
Жито, рожь.
ЖицЕцъ, трава, растущая во 
ржи и имhющая нhкоторое сход-
ство съ рожью по колосу, но 
съ очень мелкимъ зерномъ.
Жичиць, желать.
ЖлÓкаць, съ жадностью пить.
ЖлÓктаць, локать, хлебать.
ЖлУдзь, трефы.
ЖлУктаць, пьянствовать.
ЖлУкциць, бучить.

ЖлУкто, кадь безъ дна для бу-
ченья бhлья.
пьяница и обжора.
ЖМÁки, выжимки.
ЖМÉНь, горсть.
ЖМУра, жмурящій глаза.
котъ и кошка.
ЖМУръ, часть чего нибудь 
сжатаго, волокнистаго.
ЖНиво=ЖНиво, жатва.
ЖÓвНа, птица желна.
ЖовНhръ, солдать.
Жовць, желчь.
ЖодНыЙ=ЖадНыЙ, каждый.
ЖоМÉры, шелуха отъ семенъ, 
изъ которыхъ выжато молоко.
ЖÓМчУгъ, жемчугъ.
ЖÓНка, жена, женщина.
ЖÓрНы, жернова.
Жоровъ, журавль.

Жироваць, кормиться, hсть. М.

Жито, рожь. М.

Жичка, красная шерстян. 
тесьма. М.
Жлоктаць – пить, локаць. М.

ЖлУктиць, ЖлУкцать – о бhльh: 
бучить, парить, приготовлять 
къ мытью. М.
Жлукто, букъ М.

ЖлhПтаць = хлиптаць. М.

ЖМЕНя, горсть. М. ш.

Жниво, жатва. М.
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закром, бавить – забавлять, багулъ – багульник, базгранина – всякая всячина, 
бай – говорун, баки-баньки – глаза, бариться – медлить и пр.

Такое громадное собрание слов, хотя бы было выбрано только из печат-
ных памятников языка, сделанное разом, достойно было бы особенного ува-
жения. Тем более достойно уважения такое собрание слов языка устного на-
родного, как предполагающее труд несравненно более сложный и тяжёлый. 
Вот почему так и редки такие словари во всей европейской литературе.

В словаре г. Носовича все слова белорусские изъяснены переводом на рус-
ский письменный язык или же описаниями. В нужных случаях отмечены 
оттенки значения слов. На сколько могу судить, это сделано г. Носовичем 
по большей части с надлежащею осмотрительностью. В достоинстве этой 
доли труда г. Носовича я удостоверился сравнением его с материалами, нахо-
дящимися у него под рукою.

Чтобы показать образец и богатства словаря г. Носовича сравнительно 
с другими сборниками, и относительную верность и подробность определе-
ния слов, представляю выписку слов на букву Ж, ближайших к первообразным.

К объяснениям слов приложены почти постоянно примеры их употре-
бления из живой речи, из пословиц и поговорок, из песен, сказок, прибауток, 
впрочем в размере необходимости, почти всегда уместно: материал драгоцен-
ный, в значительной части новый.

Все приведенное на белорусском наречии, при соблюдении однообраз-
ного, вообще хорошо выработанного правописания, обозначено ударениями 
и другими знаками.

По всему видно, что г. Носович, владея сам наречием белорусским, как 
своим родным, и долгое время прежде собирая памятники и образцы этого 

ЖоСткІЙ, твердый, – 
шероховатый, скорый, – 
предпріимчивый.
ЖрÁтва, прожора.
ЖУдÁ, печаль, скорбь.
ЖУЙка, жвачка.
ЖУлЕЙка, дерев. свирhль. 
ЖУлÉиць – играть на свирhли.
ЖУПÁНъ, кавтанъ изъ цвhтнаго 
сукна.
ЖУравиНы, клюква.

ЖУрицьца, скорбhть.

Жорсткій – прыткій, скорый, 
рhзвый на бhгу.

Жулейка – свірhль. М.
ЖУПиць,  разговаривать. М. ш.;
балагурить. ш.

Журавина – клюква. М. ш,
ЖУравъ, журавль. М. = Жоравъ.
ЖУрицьця, сворбhть, печалится. М.
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наречия, усердно занимался словарём те десять лет, которые провёл над ним. 
Такой труд мог быть только плодом долгих усилий.

Только при помощи такого словаря, каков словарь Носовича, можно на-
чать подробные расследования о составе белорусского наречия, и между про-
чим искать оправдательных доказательств предположению, что в этом наре-
чии сохранилось очень много древнего, важного для истории русского языка.

Нельзя поэтому не желать, чтобы словарь г. Носовича был издан; с уверенно-
стью можно сказать, что он принят будет везде с уважением и признательностью.

Не думаю впрочем, что он должен быть издан совершенно неизменно 
в том виде, в каком находится в рукописи. По моему разумению, желательно 
были бы в нём следующие перемены:

1. Нужно несколько упорядочнить правописание, между прочим в отно-
шении к употреблению ё и ϊо, оставляя первое для всех тех случаев, когда ко-
ренное е переходит в о с сохранением мягкости предыдущей согласной, упо-
требить ϊо везде, где перед коренным о прибавляется придыхание j, как напр. 
в  ϊонь,  ϊолупь (лупоглазъ),  ϊокать; для обозначения перехода h в о можно 
бы писать h с двумя точками сверху. Я не счёл бы необходимым ставить и ц 
вместо мягкого т, и дз вместо мягкого д, что особенно резко выдается в нео-
пределен. наклонении, и в 3 лице ед. ч. наст. времени, где и с в местоимении 
ся, по влиянию предыдущего т принимает на себя оттенок звука ц не только 
у белорусов, но и в нашем общем выговоре (сницца = сниться, снится; когда-
то продавцы наши печатали продаіоцца вместо продается). Мне бы казалось 
более выгодным отмечать особенным знаком мягкие т и д и то с, которое 
по слиянию с предыдущим т (тс = ц), становится похожим на ц.

2. Не мешало бы дополнить словарь словами, в него не вошедшими, а за-
несенными в частные списки слов, изданные и не изданные. Дополнений бу-
дет очень немного, насколько могу судить по сличениям, мною сделанным; 
но некоторые необходимы.

3. Имена в косвенных падежах, употребляемые в виде наречий (как напр.: 
боком, с боку), следовало бы поставить при соответствующем именительном 
падеже: на встыдъ при встыдъ, на знанку при знанка, ладомъ при ладъ, ма-
зуромъ при мазуръ, макомъ при макъ, съ поспhху при поспhхъ, съ роду при 
родъ, и т. д. Точно также имена, употребляемые и во множ. числе, следова-
ло бы поставить при ед. числе: байки при байка, лодки при лодка. Через это 
уменьшился бы объём словаря, без нарушения его полноты.

4. Отдельно на своих местах надобно было бы поставить глаголы в на-
стоящем времени изъяв. накл., не сохраняющие в неопределённом наклоне-
нии коренного созвучия, как напр. боду босць, гуду гусци, жру жерць, мру 
мерць. Не излишне было бы на отдельных местах поставить и те формы гла-
голов, в которых, по требованию белорусского выговора, изменяется коренная 
гласная на другую, напр. а на о: дарить – іонъ дóриць, тайць – іонъ тоиць.
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5. Этимологические припоминания надобно было бы сохранить, т. е. приба-
вить их к тем словам, при которых нет, разумеется, насколько это возможно, не 
входя в исследования, как напр. при словах, очевидно взятых с польского: ма-
ёнтокъ, маёнтносць, пречь, хлопь, хлопець, хандога, хандожить, цнота и т. п.

6. Вместе с тем опустить все те этимологические припоминания, которые 
поддерживаются только догадкою и легко могут заключать в себе ошибку, како-
вы напр.: припоминания из литовского языка (lagati при лагодзиць и т. п.), тем 
более что их и очень не много. Любопытно и важно, конечно, определить, на-
сколько литовский язык имел влияние на белорусское наречие; но этого нельзя 
сделать без особенных исследований, которых г. Носович и в виду не имел, и едва 
ли мог иметь. Припоминания латинских слов при белорусских, в словаре г. Но-
совича также, кажется, неуместны и потому, что они случайны, и потому что ла-
тинские слова входили в белорусское наречие не прямо, а через польский язык.

7. Желательно было бы взамен этого внести в словарь обозначения, ка-
кие именно из слов употребляются в великорусском наречии южном, какие 
и в северном великорусском, и какие в малорусском.

Все эти посильные мои пожелания, свидетельствуя, что в каждом важном 
труде можно найти то, что желательно было бы видеть в ином виде, не могут, 
впрочем, как мне кажется, умалить достоинство труда г. Носовича. Глубоко 
уважаю его, как предприятие у нас в этом роде необыкновенное, достойное 
признательности даже по настойчивости, без которой и не мог бы он быть до-
вершен, и думаю, что Академия наук воздаст должное, если выразить г. Носо-
вичу свою признательность присуждением ему Демидовской награды.

(Извлечено из XXXIV присуждения Демидовских наград.)
У 1868 г. «Слоўнік беларускай гаворкі» быў канчаткова падрыхтаваны да 

друку. Выхад яго ў свет у 1870 г. стаў знамянальнай падзеяй у культурным 
жыцці беларускага народа, з’явай выключнай важнасці, якая заклала асно-
вы да сапраўды глыбокага і ўсебаковага вывучэння беларускай мовы. Гэта 
лексікаграфічнае даследаванне не страціла сваёй навуковай і практычнай 
вартасці і па сённяшні дзень.

Праца І. І. Насовіча здзівіла тагачасную навуковую грамадскасць маш-
табнасцю і глыбінёй даследавання лексічнага матэрыялу.  І.  І. Сразнеўскі 
падкрэсліваў, што ў гэтым слоўніку дадзена месца ўсякаму слову, якое пачы-
наецца ў беларускай мове.

Аддзел рэдкай кнігі Фундаментальнай бібліятэкі БДУ валодае ўнікальным 
экзэмплярам «Слоўніка беларускай гаворкі» І. Насовіча, які цэлыя восем 
гадоў рыхтаваўся да друку. Некалькі разоў мяняліся навуковыя рэдактары, 
па-рознаму глядзелі яны і на сам факт выдання гэтай капітальнай працы, 
роўнай хіба што славутаму слоўніку Уладзіміра Даля. Справа ў тым, што ў 
ХІХ ст. у поглядах на характар беларускай мовы не было адзінства. Адны 
даследчыкі лічылі яе самастойнай славянскай мовай, другія ж разглядалі як 
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своеасаблівы дыялект рускай або польскай. Дарэчы будзе прыгадаць, што на-
ват такі аўтарытэтны даследчык нашай мовы, як акадэмік Яўхім Карскі, доўгі 
час пазбягаў тэрміна «беларуская мова». Сам жа І. Насовіч лічыў беларускую 
мову самастойнай славянскай мовай з уласцівымі ёй лексічнай сістэмай і гра-
матычным ладам. На жаль, рэцэнзенты і рэдактары слоўніка былі на пазіцыях 
царскага самадзяржаўя, якое не прызнавала за беларусамі права на самастой-
насць, усяляк перашкаджала развіццю нацыянальных традыцый.

Першае знаёмства І. Насовіча з выдадзеным у 1870 г. слоўнікам выклі-
кала рашучы пратэст. Сваё абурэнне ён выказаў у форме паэтычнага ды-
ялогу. Менавіта  гэты  аўтограф  верша-эпіграмы  і  знаходзіцца  зараз  у  ад-
ным  з  экзэмпляраў  слоўніка,  які  захоўваецца  ў  бібліятэцы  Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Тэкст напісаны на рускай мове чорным чарнілам 
згодна з патрабаваннямі тагачаснай арфаграфіі. Уклеены ў слоўнік ліст крыху 
пажаўцеў ад часу, але чытаецца напісанае даволі лёгка:

Явка Белорусскаго словаря
по выходе изъ печати къ своему
въ Мстиславле Автору.
Словарь:
Здоровъ, панъ!
Автор:
Ба! Изъ Петербурга.
Чтожъ это? Ты братъ сталъ курносъ!
Не ужъ-то ты въ рукахъ хирурга
Оставилъ свой Кривичскій носъ?
(Предисловие).
Словарь:
Мой носъ сорвалъ къ какой-то цели
И спряталъ у своей портфели
Членъ Академіи Зоил (И. И. Срезневский – М. П.)
Къ моей-же сжалясь кто-то роже
На нос кривичскій не похоже
Красивый носикъ приклеилъ.

Автор:

Пусть такъ! Ты въ немъ похожъ на франта
Фізіогномія-жъ не та!
Кривичскій носъ былъ носъ гиганта
Породы всехъ славянъ черта.
А тутъ не видно, съ кемъ съродни ты!



147

Твои какъ будто черты слиты
Съ фізіогноміей чужой
Вліянье польское ничтожно
Тебе приписано здесь ложно
Везде характер виден твой.

(1870 г.) Ив. НОСОВИЧ

У гэтым вершы-эпіграме выключна ўдала перададзены гнеў і абурэн-
не  аўтара  пазіцыяй  выдаўцоў  і  аднаго  з  рэдактараў  слоўніка  акадэміка 
І. Сразнеўскага, які беларускай мове прыпісаў «вліянье польское». Аднак па-
добнае «прычэсванне» не схавала самабытнасці і арыгінальнасці «кривич-
ской» (беларускай) мовы – «везде характеръ виденъ твой»!

Слоўнік І. Насовіча адразу ж стаў важнейшай крыніцай вывучэння бе-
ларускай мовы. Як  піша Л. Шакун,  часопіс  «Филологические  записки» 
назваў слоўнік «найлепшым упрыгожаннем рускай вучонай літаратуры», а 
вядомы вучоны-славіст А. А. Катлярэўскі адгукнуўся аб ім як аб працы ў 
сваім родзе ўзорнай. З рэцэнзіямі і водгукамі на выхад слоўніка адгукнуліся 
П. А. Бяссонаў (1871), М. М. Шапіра (1873), А. М. Пыпін (1892) – ён жа 
ўпершыню апублікаваў сціслую біяграфічную даведку пра Насовіча. Асоб-
ныя спасылкі на слоўнік і разгляд некаторых лексічных адзінак сустракаюц-
ца ў працах Я. Ф. Карскага, шмат зрабілі для ўвядзення ў навуковы ўжытак 
даследавання І. Насовіча такія вучоныя, як В. К. Бандарчык, М. Ф. Гуліцкі, 
А. І. Жураўскі, Я. М. Камароўскі, А. А. Каўрус, М. Р. Суднік, Л. М. Шакун 
і  інш. Творчая спадчына І. Насовіча па-ранейшаму аналізуецца сучаснымі 
даследчыкамі, у тым ліку і аспірантамі, магістрантамі, студэнтамі-філолагамі 
[7], якія паступова ўводзяць працы «беларускага Даля» ў агульнаславянскі 
лінгвістычны кантэкст.
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